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Escolhi chamar de modernidade líquida a crescente convicção de que a 

mudança é a única coisa permanente e a incerteza a única certeza”. 

 Zygmunt Bauman 



RESUMO 

A sociedade moderna passou de um estado sólido de estabilidade e segurança para 
um momento, caracterizado por Bauman, como sociedade líquida em constantes 
mudanças, uma sociedade que tende a seguir o fluxo, volátil, flexível e instável. O 
presente estudo teve por objetivo analisar a influência da sociedade líquida na 
trajetória de vida e projetos futuros de estudantes de Educação a Distância no Meio-
Oeste catarinense. A primeira etapa da pesquisa foi composta por quatro 
subcapítulos: o primeiro caracterizou a sociedade líquida a partir dos estudos 
sociológicos de Zygmunt Bauman, o segundo apresentou a sociedade e o mercado 
de trabalho atual, o seguinte descreveu o contexto socioeconômico do Brasil e da 
região Meio-Oeste catarinense e sua correspondência às descrições sociológicas e 
o quarto especificou o crescimento da educação na modalidade a distância e suas 
relações com o contexto socioeconômico da sociedade contemporânea. Na 
sequência, no segundo capítulo, apresentou a metodologia aplicada para coleta dos 
dados. A pesquisa é de natureza aplicada, abordagem qualitativa e objetivo 
exploratório. Como instrumento de coleta de dados elegeu o questionário e a 
entrevista narrativa. O questionário possibilitou a obtenção de dados ou informações 
sobre características, ações ou opiniões de 86 dos 270 alunos matriculados nos 
cursos de educação a distância ofertados pela instituição que sedia a pesquisa. A 
entrevista, por sua vez, realizou-se com 5 sujeitos, escolhidos por sorteio, dentre os 
270 estudantes. Ela objetivou encorajar e estimular os entrevistados a contarem 
pormenores sobre acontecimentos de sua vida presente, em meio à modernidade 
líquida, e projetos futuros, que podem ser caracterizados como síntese da interação 
do sujeito com o meio em que vive. A análise deu-se a partir das recomendações de 
Creswell (2007) analisando o perfil pessoal, profissional, formação educacional e 
projetos futuros. Posteriormente, o terceiro capítulo apresentou a análise dos 
fenômenos que envolvem os sujeitos da pesquisa, estudantes de educação a 
distância da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, instituição da região Meio-
Oeste Catarinense, e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos 
ambientes. Concluiu-se que estes acadêmicos possuem um perfil diferenciado, são 
oriundos de outras regiões, fruto de um contexto familiar de baixa escolarização, em 
sua grande maioria mulheres que já constituíram família, estão no mercado de 
trabalho com baixa remuneração e buscam através da educação novas 
oportunidades pessoais e profissionais. Estes estudantes estão cientes das 
mudanças que a sociedade líquida apresenta e, apesar de resistência, 
compreendem que precisam se readaptar e buscar qualificação. Quanto aos 
projetos futuros é unânime o pedido de investimentos em educação para que a 
região possa se desenvolver e o objetivo de seguirem os estudos para melhorar as 
condições de vida não descartando a possibilidade de sair da região se as 
oportunidades forem melhores. São estudantes que apresentam um perfil mais 
crítico e reflexivo em busca de um lugar na sociedade.  
 
Palavras-chave: Sociedade líquida. Mercado de trabalho. Educação a Distância.  
 



ABSTRACT 

Modern society has gone from a solid state of stability and security to a moment 
characterized by Bauman as a liquid society in constant change, a society that tends 
to go with the flow, volatile, flexible and unstable. This study aimed to analyze the 
influence of liquid society on the life trajectory and future projects of Distance 
Education students in the Midwest of Santa Catarina. The first stage of the research 
consisted of four sub-chapters: the first characterized the liquid society from the 
sociological studies of Zygmunt Bauman, the second presented the current society 
and labor market, the following described the socioeconomic context of Brazil and 
the Middle region Midwest of Santa Catarina and its correspondence to sociological 
descriptions and the fourth specified the growth of distance education and its 
relationship with the socioeconomic context of contemporary society. Then, in the 
second chapter, he presented the methodology applied for data collection. The 
research is of an applied nature, qualitative approach and exploratory objective. As a 
data collection instrument, it chose the questionnaire and the narrative interview. The 
questionnaire made it possible to obtain data or information on characteristics, 
actions or opinions of 86 of the 270 students enrolled in distance education courses 
offered by the institution that hosts the research. The interview, in turn, was carried 
out with 5 subjects, chosen by lot, among the 270 students. It aimed to encourage 
and encourage respondents to tell details about events in their present life, in the 
midst of liquid modernity, and future projects, which can be characterized as a 
synthesis of the subject's interaction with the environment in which he lives. The 
analysis was based on the recommendations of Creswell (2007), analyzing the 
personal and professional profile, educational background and future projects. Later, 
the third chapter presented the analysis of the phenomena involving the research 
subjects, distance education students from the Alto Vale University of Rio do Peixe, 
an institution in the Midwest region of Santa Catarina, and their intricate social 
relationships, established in different environments. It was concluded that these 
students have a different profile, come from other regions, the result of a family 
context of low education, mostly women who have already started a family, are in the 
job market with low pay and seek new education through education personal and 
professional opportunities. These students are aware of the changes that liquid 
society presents and, despite resistance, they understand that they need to readjust 
and seek qualification. As for future projects, there is a unanimous demand for 
investments in education so that the region can develop and the objective of 
continuing studies to improve living conditions, not discarding the possibility of 
leaving the region if the opportunities are better. They are students who have a more 
critical and reflective profile in search of a place in society. 
 
Keywords: Liquid society. Labor market. Distance Education. 
 
 
 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1 – Divisão do mercado de trabalho .............................................................. 35 

Figura 2 – Índice de Desenvolvimento Humano - IDH .............................................. 39 

Figura 3 - Mapa da macrorregião ............................................................................. 40 

Figura 4 - Dados do CENSO Demográfico ............................................................... 41 

Figura 5 - Indicadores de desenvolvimento .............................................................. 42 

Figura 6 - Mapa da Elegibilidade .............................................................................. 43 

Figura 7 - Infográfico da análise de dados ............................................................... 58 

Figura 8 - Área de atuação atualmente .................................................................... 70 

Figura 9 – Perdas devido à pandemia ...................................................................... 76 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 - População brasileira de acordo com as divisões do mercado de trabalho

 .................................................................................................................................. 33 

Gráfico 2 - Taxa de desocupação em nível regional ................................................. 34 

Gráfico 3 - Qual o sexo?........................................................................................... 61 

Gráfico 4 - Faixa etária ............................................................................................. 62 

Gráfico 5 – Estado Civil ............................................................................................ 63 

Gráfico 6 - Composição familiar ............................................................................... 64 

Gráfico 7 - Renda familiar ........................................................................................ 65 

Gráfico 8 - Nível de Formação ................................................................................. 68 

Gráfico 9 - Trabalhando no momento? ..................................................................... 69 

Gráfico 10 - Sobre o trabalho atual .......................................................................... 72 

Gráfico 11 - Há quanto tempo está em seu emprego atual? .................................... 73 

Gráfico 12 - Vivenciamos um momento em que as tecnologias estão vez mais 

presente no dia a dia ................................................................................................. 74 

Gráfico 13 - As constantes mudanças exigem readaptação. ................................... 75 

Gráfico 14 – Neste momento de pandemia, sofreu impactos negativos em sua rotina 

profissional ................................................................................................................ 76 

Gráfico 15 – Como obteve conhecimento sobre a modalidade de Ensino a 

Distância?.................................................................................................................. 79 

Gráfico 16 – Qual é o principal motivo da escolha do modelo de ensino a distância?

 .................................................................................................................................. 81 

Gráfico 17 – Sobre incentivo aos estudos ................................................................ 83 

Gráfico 18 – Quanto a sua percepção sobre a educação ........................................ 84 

Gráfico 19 - Que tipo de internet possui em casa para os estudos? ........................ 85 

Gráfico 20 – Como avalia a experiência de realizar um curso a distância no geral? 86 

Gráfico 21 – Pretende continuar os estudos? .......................................................... 88 

Gráfico 22 - Você voltaria a fazer um curso superior a distância ou indicaria alguém?

 .................................................................................................................................. 90 

Gráfico 23 – Tem intenção de morar em outra região se tiver oportunidade? .......... 92 

Gráfico 24 – Quais seriam os motivos que impulsionariam sair da região Meio 

Oeste? ....................................................................................................................... 92 

 



LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Estrutura do questionário ....................................................................... 55 

Quadro 2 – Perdas com a pandemia ........................................................................ 78 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Caracterização do século XX .................................................................. 31 

Tabela 2 – Local de Nascimento ............................................................................... 66 

Tabela 3 – Cidade que reside atualmente................................................................. 67 

Tabela 4 - Formação dos Familiares ......................................................................... 67 

Tabela 5 - Após a conclusão deste curso, quais seus objetivos? ............................. 89 

Tabela 6 - O que você acredita ser essencial para o crescimento e desenvolvimento 

de nossa região? ....................................................................................................... 91 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

BADESC - Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A; 

BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul; 

E – Entrevistado; 

EaD – Educação a Distância; 

EN – Entrevista Narrativa; 

FACISC - Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina; 

FAESC - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina; 

FECAM - Federação Catarinense de Municípios; 

FETAESC - Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa 

Catarina; 

FGV – Fundação Getúlio Vargas; 

FIESC – Federação da Indústria de Santa Catarina; 

IBE – Instituto Business Education; 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica; 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano; 

MNODS – Movimento Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; 

ONU – Organizações das Nações Unidas; 

PIB – Produto Interno Bruto; 

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua; 

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 16 

1 A SOCIEDADE ....................................................................................................... 21 

1.1 SOCIEDADE LÍQUIDA: INSTABILIDADE, INSEGURANÇA E MEDO .................. 21 

1.2 SOCIEDADE E MERCADO DE TRABALHO ....................................................... 30 

1.3 REGIÃO MEIO-OESTE CATARINENSE - ALTO VALE DO RIO DO PEIXE .......... 39 

1.4 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO OPORTUNIDADE DE MUDANÇA ................ 46 

2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS .................................................................... 53 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA ....................................................................... 53 

2.2 UNIVERSO DE PESQUISA E AMOSTRA ............................................................ 53 

2.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS ........................................................ 55 

2.4 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA ................................................................... 57 

2.5 METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS DADOS ....................................................... 58 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO.............................................................................. 60 

3.1 QUEM SÃO OS DISCENTES DA MODALIDADE EAD? ...................................... 60 

3.2 QUAL A RELAÇÃO DOS DISCENTES COM O MERCADO DE TRABALHO? ..... 68 

3.3 A PRESENÇA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA VIDA DOS DISCENTES ......... 78 

3.4 QUAIS OS PROJETOS FUTUROS DOS FORMADOS NA EAD? ........................ 87 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 94 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 97 

APÊNCIDES ........................................................................................................... 104 

 

 



16 

INTRODUÇÃO 

A Revolução Industrial e a Revolução Francesa se transformaram em um 

grande marco para a modernidade permitindo a evolução tecnológica, grandes 

conquistas, descobertas e transformações. As mudanças não estagnaram a ânsia de 

evoluir e ultrapassar as barreiras da ciência e do conhecimento (DINIZ, 2017). 

A sociedade, adentrando em sua fase pós-moderna, segundo Bauman (2008), 

vivencia as incertezas de uma sociedade líquida, onde tudo que era concreto, certo 

e absoluto perpassa por um período de liquidez e constante transformação. 

Em meio a este processo, encontram-se pessoas, famílias e trabalhadores, 

que precisam encontrar maneiras de acompanhar as mudanças e se readaptar às 

novas formas de pensar, trabalhar, produzir e sobreviver em meio às incertezas e 

medo desta nova sociedade em constante transformação (BAUMAN, 2012). 

As novas exigências do mercado de trabalho e as tecnologias, que agora 

fazem parte do dia a dia das instituições, exigem dos trabalhadores novas atitudes 

quanto ao processo de formação e qualificação profissional. Muitos são oriundos de 

um período em que os estudos não eram importantes e as profissões eram 

passadas de geração para geração. Esses indivíduos se veem obrigados a buscar a 

qualificação e o aperfeiçoamento para se manterem em suas funções ou 

conseguirem realocação no mercado de trabalho (MARTINEZ; PERIC, 2009). 

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2020) a taxa de desemprego do trimestre de fevereiro a abril de 2020 esteve na 

faixa dos 12,5%, ou seja, 12,9 milhões de pessoas desempregadas, 

consequentemente, privadas de educação de qualidade e vivendo com baixa renda. 

Analisando os dados apresentados pelo IBGE, é perceptível que a região Sul 

do Brasil apresenta melhores resultados no âmbito geral, porém, segundo dados 

coletados pelo Sebrae (2013) há regiões do estado de Santa Catarina em que o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) ficam abaixo do nível estadual e nacional. Os dados 

consultados referem-se a uma das macrorregiões, situada no Meio-Oeste 

catarinense, distante da capital do estado que, por sua vez, apresenta maior nível de 

renda e de desenvolvimento. 

Diante desse cenário, é inegável a necessidade de ações que viabilizem a 

inclusão destas pessoas na sociedade, que observem e atendam ao que diz a 
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Constituição, em seu art. 5º (BRASIL, 1988), que afirma que todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo o direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Dentre esses direitos pode-se 

incluir o direito à educação, pois é por meio dela que ocorre o crescimento, o 

desenvolvimento social, econômico e cultural. Segundo Santos, Acosta (2017, p. 2) 

“educar é conduzir o indivíduo a sua condição de ser pensante e agente ativo na 

sociedade”. 

Neste viés da educação, a modalidade de Educação a Distância (EaD) 

apresenta um grande crescimento com o avanço das tecnologias, principalmente, 

em regiões distantes das capitais, no interior dos estados, democratizando o 

processo de educação e tornando-se uma oportunidade às pessoas que precisam 

de qualificação profissional e desejam continuar seus estudos em busca de 

melhores condições de vida. 

A Educação a Distância é uma modalidade que objetiva a aprendizagem 

completa, dinâmica, interativa e eficiente utilizando-se de recursos tecnológicos que 

permitem a interação entre professores e alunos através de ambientes virtuais 

separados por tempo e espaço. A metodologia da Educação a Distância deve ser 

compreendida como uma grande oportunidade de aprendizado, possibilitando a 

inserção social do indivíduo e da coletividade através da propagação do 

conhecimento individual e coletivo para o aprendizado, principalmente, em regiões 

onde há fatores que impedem a educação presencial (MOURA; SALDANHA, 2010). 

Nessa perspectiva de uma sociedade líquida, da importância das pessoas se 

sentirem pertencentes ao meio como cidadãs com direitos e deveres e que, mesmo 

distantes de Instituições de Ensino Superior, vivendo em regiões com baixo índice 

de desenvolvimento, possuem a oportunidade através da Educação a Distância é 

que se desenvolveu a pesquisa intitulada “trajetórias de vida e projetos de futuro de 

estudantes de educação a distância no Meio-Oeste catarinense em meio a uma 

sociedade líquida”.  

Com esta pesquisa se propôs um recorte da região Meio-Oeste catarinense a 

fim de analisar o comportamento de estudantes da Educação a Distância da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe compreendendo suas trajetórias de vida e 

seus projetos futuros. Estes estudantes encontram-se inseridos nessa sociedade 

líquida e em constante transformação, assim, quer-se analisar, a partir do ponto de 

vista de Bauman, suas inseguranças, medos e instabilidades que são características 
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próprias da sociedade líquida.  

A região selecionada para a pesquisa apresenta dados preocupantes, 

oriundos do IBGE (2020) e da FIESC (2020), que retratam o baixo índice de 

desenvolvimento humano e baixo índice de desenvolvimento humano municipal na 

área da educação e renda. Estes dados geram questionamentos sobre: qual a 

influência da modernidade líquida (sociedade líquida) na trajetória de vida e projetos 

futuros de estudantes de Educação a Distância?  

O desenvolvimento da pesquisa visou analisar a influência da modernidade 

líquida (sociedade líquida) na trajetória de vida e projetos futuros de estudantes de 

Educação a Distância no Meio-Oeste catarinense. Para alcançar o objetivo geral 

proposto a pesquisa dividiu-se em quatro objetivos específicos: caracterizar a 

sociedade líquida a partir dos estudos sociológicos de Zygmunt Bauman; Descrever 

o contexto socioeconômico do Brasil e da região Meio-Oeste catarinense e sua 

correspondência às descrições sociológicas; Especificar o crescimento da educação 

na modalidade a distância e suas relações com o contexto socioeconômico da 

sociedade contemporânea e; Descrever o nível de influência da modernidade líquida 

nas trajetórias de vida de estudantes de Educação a Distância no Meio-Oeste de 

Santa Catarina à luz do referencial sobre sociedade líquida e do contexto 

socioeconômico. 

Acompanhando o ritmo acelerado da modernidade e a crescente crise 

econômica e social que afeta a população em geral, é notória a necessidade de 

observar a sociedade com olhar especial outrora marcada pela euforia das grandes 

descobertas, tecnologias e inovações, ora amedrontada, insegura, com a 

instabilidade e as incertezas do ambiente (BAUMAN, 2012). 

Se a crise econômica e social revela o lado mais sensível da humanidade 

fazendo-a expor, segundo Bauman (2012), seus medos e angústias diante do 

desemprego, da violência, da miséria e da necessidade básica de subsistência, 

revela também o outro lado que tenta administrar a era digital e tecnológica da 

modernidade, esforçando-se por acompanhar o tsunami de informações e utilizando-

a a seu favor. 

Neste ambiente, encontram-se pessoas que, por inúmeros motivos, privaram-

se da formação profissional e sentem a urgência, a necessidade, de retornar ao 

meio educacional para buscar a formação e qualificação exigida pelas empresas, 

indústrias e instituições que estão em seu auge de aperfeiçoamento e expansão 
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(MARTINEZ; PERIC, 2009). Porém, muitas destas pessoas deparam-se com as 

dificuldades oriundas da localização distante das Instituições de Ensino Superior, 

tempo apertado em jornadas exaustivas de trabalho e questões financeiras que 

impactam diretamente na subsistência de toda a família. 

A ciência de que a educação é fundamental para a segurança e estabilidade 

no mercado de trabalho ou sua realocação nele é incontestável e, diante desta 

necessidade, os polos de Ensino a Distância tornaram-se uma fonte preciosa de 

oportunidades. 

O desenvolvimento desta pesquisa possuía um interesse pessoal, oriundo do 

acompanhamento do projeto de implantação da modalidade de Educação a 

Distância na Instituição de Ensino local e da vivência diária da realidade dos alunos 

que optam por cursos na modalidade a distância, seus anseios, angústias, 

incertezas, trajetórias de vida e objetivos futuros, bem como, também é fruto do 

acompanhamento da Educação de Jovens e Adultos oferecida por uma Instituição 

de Ensino que oferece educação básica e profissionalizante aos trabalhadores das 

indústrias visando o aperfeiçoamento destes colaboradores para se readequarem às 

inovações constantes desse setor. 

Desta forma, este trabalho divide-se do seguinte modo: inicia-se com primeiro 

capítulo fazendo uma abordagem sobre a sociedade líquida, contribuições da Era do 

Conhecimento e da Informação até a reflexão de Bauman sobre este processo de 

transformação e as consequências/realidade das pessoas que são impactadas 

diretamente por esta sociedade volátil. Os impactos econômicos, sociais, políticos 

que afetam diretamente uma grande camada da sociedade. 

Partindo destes elementos, no capítulo seguinte, a abordagem traz a relação 

entre esta sociedade e o mercado de trabalho atual, as mudanças nas estruturas 

tradicionais do trabalho, o novo perfil profissional esperado e as alterações que as 

organizações precisaram fazer para se adequarem a este novo cenário e assim se 

manterem competitivas e produtivas. 

Voltando-se para a região Sul do Brasil, apresenta-se no terceiro subcapítulo, 

a análise da região Sul, precisamente o recorte da região Meio-Oeste de Santa 

Catarina, ponto focal da pesquisa, trazendo dados do IBGE e do Observatório da 

FIESC que possibilitam a análise da situação das cidades pertencentes a esta 

região quanto aos índices de desenvolvimento e as estratégias já previstas pelo 

governo para que os números possam elevar e ocorrer o desenvolvimento da região. 
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Com o propósito de apresentar as contribuições da Educação a Distância, sua 

história e importância para a qualificação profissional e conquista do ensino superior, 

o subcapítulo quatro apresenta estes elementos para, à luz deles, analisar a 

trajetória de vida dos estudantes que estão buscando esta modalidade de ensino. 

Já no segundo capítulo, apresenta-se a metodologia aplicada para a coleta 

das informações necessárias, primeiramente, por meio de um questionário on-line, 

criado no Google Forms e encaminhado a todos os alunos matriculados nos cursos 

da modalidade a distância da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe e, a segunda 

coleta, realizada por meio das entrevistas narrativas objetivando melhores e maiores 

detalhes. O projeto de pesquisa passou pelo comitê de ética através da Plataforma 

Brasil e, tendo aprovação, foi aplicado o questionário e entrevista prezando pela 

liberdade do acadêmico em responder e interromper no momento que desejasse ou 

se sentisse constrangido. 

Na sequência, terceiro capítulo, desenvolve-se a análise propriamente dita 

com os dados coletados através do questionário e os relatos das narrativas, 

relacionando-os com a pesquisa bibliográfica apresentada no capítulo primeiro. Por 

fim, a pesquisa traz as considerações finais apontando os aspectos relevantes do 

estudo e as limitações encontradas no decorrer do desenvolvimento. 
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1 A SOCIEDADE   

Para entender o contexto atual da sociedade faz-se necessário revisitar o 

passado e compreender o processo histórico de desenvolvimento e transformações. 

Antes apenas o capital e o trabalho eram requisitos para qualquer sociedade, para o 

desenvolvimento, hoje, na Era do Conhecimento, os cérebros e as informações são 

os fatores essenciais (SANTOS; ACOSTA, 2011). 

Neste primeiro momento, abordar-se-á o processo de mudanças da 

sociedade sólida para a sociedade líquida, as contribuições deste processo de 

transição, os impactos e consequências desta liquidez a partir de estudos do 

sociólogo Zygmunt Bauman. Após, retratam-se as mudanças no mercado de 

trabalho, o novo perfil do profissional e das organizações, seguindo para uma 

análise da região Meio-Oeste catarinense, suas caraterísticas e números de seu 

desenvolvimento. Finaliza-se o capítulo com uma abordagem sobre a Educação, de 

modo especial, a Educação a Distância, seu crescimento, seu protagonismo e 

contribuições para a população. 

1.1 SOCIEDADE LÍQUIDA: INSTABILIDADE, INSEGURANÇA E MEDO  

A sociedade, como vislumbrada hoje, passou por grandes e profundas 

transformações. Vivenciou-se a mudança de comportamentos, novas oportunidades 

surgiram, grandiosas empresas, elevou-se o número de pessoas migrando do 

campo para cidade, instituições fecharam e inúmeras surgiram para atender as 

novas demandas da sociedade (SANTOS; ACOSTA, 2011). 

O auge da Era Industrial começou no século XX, consolidando-se com a Era 

do Conhecimento, a busca por ferramentas de processamento e armazenamento de 

dados, programas interativos e funcionais (SANTOS; ACOSTA, 2011). 

Há um velho ditado que diz que, neste mundo, nada é certo, com exceção 
de duas coisas: a morte e os impostos. E com estas duas únicas certezas, 
acrescentamos ainda uma terceira: a mudança. Dizer que vivemos em um 
mundo em constante mudança é simplesmente dizer o óbvio. 
Principalmente nestas duas últimas décadas, em que a mudança vem 
ocorrendo a taxas explosivas e gradativamente aceleradas. A todo 
momento, as referências às menores e impactantes mudanças do cenário 
mundial são comuns. Na verdade, vivemos em uma sociedade em 
constante transformação. Ficar parado, hoje significa simplesmente andar 
para trás, pois o ritmo de mudança acelera-se a cada dia que passa e torna-
se cada vez mais rápido e prodigioso (CHIAVENATO, 2000, p. 13). 

A modernidade, século XIX e XX, foi caracterizada por uma sociedade 
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baseada em estabilidade. Segundo Bungenstab (2014) a modernidade sólida desse 

período pautou-se pela busca da ordem, eliminando e excluindo todo o tipo de 

imprevisto e desordem. A intenção era uma sociedade limpa e organizada, buscando 

algo que fosse novo, melhor e mais sólido.  

Nesse período, era possível planejar o futuro, projetar planos em longo prazo, 

as instituições eram inabaláveis, fortalecidas pela organização e pela ordem, 

vivenciava-se um momento sólido, de segurança no trabalho e projetos de 

crescimento sem riscos e incertezas (DINIZ, 2017). 

Para Bauman (2008) uma das principais características da sociedade líquida 

é a dissolução das estruturas sólidas da política, da economia e das relações sociais 

oriundas da sociedade tradicional. Segundo ele, a modernidade objetiva derreter as 

estruturas e refazê-las em moldes diferentes e seu maior impulsionamento foi a 

insatisfação com as estruturas sólidas existentes desejando a reestruturação para 

possuírem uma sociedade perfeita. 

Com o processo de evolução e crescimento, surge a concorrência de 

mercado, a competitividade e as incertezas. O indivíduo, que ora vivia um período, 

caracterizado por Bauman como sólido, em que era possível planejar, pensar e 

projetar para longo prazo depara-se com uma sociedade em constantes mudanças 

que tendem a seguir o fluxo volátil, flexível e instável das coisas (DINIZ, 2017).  

O processo produtivo passa a ser acelerado pela inovação tecnológica, 

proporcionado pelo desenvolvimento do comércio, das navegações e das 

comunicações, as relações de comércio são ampliadas e os países criam 

interdependência (SANTOS; ACOSTA, 2011). 

Ao mesmo tempo que o trabalhador se torna livre do trabalho compulsivo do 
feudalismo, insere-se, a partir de sua relação de liberdade, numa relação 
comandada por regras de mercado, de lucro e pelo índice de produtividade, 
constituindo a massa do proletariado. Na medida em que uma sociedade 
estiver organizada em torno da acumulação de bens e mercadorias, da 
riqueza e do capital, tenderá a crescer o papel do trabalho como catalisador 
da vida social (SANTOS; ACOSTA, 2011, p. 34). 

A possibilidade de produção em grande escala e com melhor qualidade gerou 

uma concorrência global que impulsionou a corrida tecnológica das organizações. 

Estas, passaram a adotar novas formas fundamentadas na flexibilidade e atuação 

em redes, percebendo o potencial das tecnologias e passando a usá-las 

(CASTELLS, 2002 apud SANTOS; ACOSTA, 2011). 

Segundo Castells (1999), a revolução trazida pela tecnologia da informação 
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foi importantíssima para a reorganização do sistema capitalista a partir de 1980 e, 

neste processo, o desenvolvimento dessa revolução foi moldado pelos interesses do 

capitalismo. 

A inovação tecnológica e a transformação organizacional, com enfoque na 

flexibilidade e na adaptabilidade, foram absolutamente cruciais para garantir a 

velocidade e a eficiência da reestruturação. Pode-se afirmar que, sem a nova 

tecnologia da informação, o capitalismo global teria sido uma realidade muito 

limitada, o gerenciamento flexível teria sido limitado a redução pessoal e a nova 

rodada de gastos, tanto em bens de capital quanto em novos produtos para o 

consumidor, não teria sido suficiente para compensar a redução de gastos públicos 

(CASTELLS, 1999). 

A inovação tecnológica reflete um determinado estágio de conhecimento, não 

são ocorrências isoladas, 

Reflete um determinado estágio de conhecimento; um ambiente institucional 
e industrial específico; uma certa disponibilidade de talentos para definir um 
problema técnico e resolvê-lo; ma mentalidade econômica para dar essa 
aplicação uma boa relação custo/benefício; e uma rede de fabricantes e 
usuários capazes de comunicar suas experiências de modo cumulativo e 
aprender usando e fazendo (CASTELLS, 1996, p. 73). 

O crescimento econômico, as conquistas positivas e o aumento na 

expectativa e qualidade de vida aconteceram, mas não de forma imediata, porém, 

não se pode negar que houve de forma gradativa um progresso no decorrer da 

história, afirma Castells (1996). 

A modernidade passa de uma fase para outra trazendo mudanças aos 

indivíduos em todos os aspectos. Caracteriza-se este novo período como 

modernidade líquida, pois a nova forma de vida se assemelha à liquidez, incapaz de 

manter estabilidade por muito tempo, apresenta um estado temporário, vulnerável e 

frágil. Com as transformações tecnológicas as mudanças acontecem de forma mais 

intensa e rápida, é possível movimentar-se sem sair do lugar, chegou a era do 

instantâneo e temporário (BAUMAN, 2008). 

Nesta modernidade, caracterizada como pós-moderna ou sociedade líquida, é 

possível perceber que  

A hospitalidade dá espaço à crítica, questionando-se e refletindo-se sobre 
as ações e porquês das coisas. O consumidor entra em conflito pela 
amplitude das escolhas que estão disponíveis ao seu redor, a angústia da 
tomada de decisão correta frente às diversas alternativas, a 
responsabilidade do indivíduo livre pela sua decisão e o risco assumido, 
fazem o processo do consumo cíclico e interminável (DINIZ, 2017, p. 1). 
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A modernidade e o progresso, juntamente com a promessa de infinita 

felicidade, transformaram-se em medo e insegurança.  

O “progresso” – antes manifestação extrema de otimismo radical e 
promessa de uma felicidade duradoura e universalmente compartilhada – 
resultou no contrário do que prometia. Hoje se formulam previsões 
apavorantes e fatalistas, e o progresso representa a ameaça de uma 
inexorável e inevitável mudança que não promete paz nem repouso, mas 
crises e tensões contínuas, sem um segundo de trégua, uma espécie de 
“jogo das cadeiras” no qual um segundo de distração pode levar à derrota 
irrevogável, à exclusão sem apelo. Em lugar de grandes expectativas e 
doces sonhos, a palavra progresso evoca uma insônia povoada de 
pesadelos: “ser deixado para trás”, perder o trem, ser atirado para fora do 
veículo por um movimento brusco (BAUMAN, 2012, p. 26). 

O medo, a incerteza e a insegurança passam a ser parte do dia a dia, o medo 

da violência, da maldade, da demissão, de ser humilhado, de perder prestígio e 

poder, da aceitação, medo de não agir de acordo com a lei e ser punido. Segundo 

Bauman (2008, p. 8) “medo é o nome que damos a nossa incerteza: nossa 

ignorância da ameaça e do que deve ser feito”. Vive-se uma era em que o medo é 

sentimento conhecido de toda criatura viva. 

Tema central do século XXI, o medo se tornou base de aceitação popular 
de medidas repressivas penais inconstitucionais, uma vez que a sensação 
do medo possibilita a justificação de práticas contrárias aos direitos e 
liberdades individuais, desde que mitiguem as causas do próprio medo 
(BOLDT, 2013, p. 96). 

A sociedade moderna vivencia, atualmente, uma crise global, econômica, 

política, social e um sentimento avassalador de angústia, medo, insegurança e 

instabilidade que atinge milhões de pessoas. Sentimentos oriundos do assombro de 

milhões de desempregados que afeta as periferias até os países de primeiro mundo, 

segundo Preti (2011), seguido por escândalos políticos, crise econômica e déficit na 

segurança pública que torna a população ainda mais refém de seus medos.  

Quer seja voluntária ou imposta, a submissão às pressões globais, e a 
consequente abertura de seu território à livre circulação de capitais e 
mercadorias, colocou em risco a maior parte das empresas familiares e 
comunais que antes tinham a capacidade e a disposição de absorver, 
empregar e apoiar todos os seres humanos que nasciam e, na maioria das 
vezes, garantiam sua sobrevivência (BAUMAN, 2007, p. 21). 

As mudanças tecnológicas fazem com que a necessidade de qualificação seja 

constante, as modificações seguem um ritmo cada vez mais rápido diante dos 

aparatos de informação que operam em tempo real. Isso se reflete, por outro lado, 

na ampla interdependência entre conhecimento e vida econômica (PRETI, 2011). 

A difusão das tecnologias de informação afetou as organizações de serviços, 
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fábricas e escritórios trazendo como tendência um trabalho mais flexível e levando 

ao desaparecimento de atividades rotineiras e repetitivas que agora passam a ser 

executadas por máquinas que exigem pessoas qualificadas para seu manuseio 

(CASTELLS, 2002 apud SANTOS; ACOSTA, 2011) 

Segundo Bauman (2007) o trabalho flexível pretende romper com os hábitos 

do trabalho regular, permanentemente fixo, pois perderam-se os hábitos adquiridos 

do trabalho cotidiano. A transformação do trabalho e do emprego como conhecido é 

decorrente do processo de globalização econômica e cabe as instituições a 

flexibilização para adaptar-se as demandas dos mercados mundiais. 

Para Bauman (2012) a transformação nasce dos efeitos produzidos por um 

duplo movimento. Por um lado, é nas grandes áreas urbanas que se concentram as 

funções mais avançadas do capitalismo, que tem se reacomodado segundo uma 

lógica de rede, cujos núcleos estruturais são justamente os centros globais. Por 

outro, as cidades tornam-se objeto de novos e intensos fluxos de população e de 

uma profunda redistribuição da renda seja nos bairros nobres, com a formação de 

uma elite global móvel e altamente profissionalizada, seja nos bairros populares, 

com a ampliação dos cinturões periféricos, em que se reúne uma enorme 

quantidade de populações deserdadas.  

É perceptível que a Segunda Guerra Mundial fortaleceu as intensas pressões 

e tornou a verticalização cada vez mais crescente, ou seja, os ricos tendem a 

desfrutarem de grandes oportunidades e tornarem-se mais ricos, enquanto os 

pobres afundam-se na miséria, desprovidos de oportunidades e de sistemas de 

apoios e proteção social que sejam eficientes (BAUMAN, 2008). 

Tempos líquidos que caracterizam a modernidade são uma forma de 

determinar um período da história que traz como marca fundamental a insegurança, 

tempo que traz como fase principal a mudança de uma sociedade estável. A 

insegurança é a marca fundamental dos tempos líquidos modernos. Terrorismo, 

crime organizado, desemprego e solidão: todos estes são fenômenos típicos de uma 

era na qual, para Bauman (2007), a exclusão e a desintegração da solidariedade 

expõem o homem aos seus temores mais graves. 

Bauman (2007) traz alguns pontos relevantes quanto a passagem da fase 

sólida da modernidade para a líquida, primeiramente, a sociedade líquida apresenta 

estruturas, rotinas e padrões que não mais poderão se manter da mesma forma por 

muito tempo, além disso, traz também a ruptura entre o poder e a política,  
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a ausência de controle político transforma os poderes recém-emancipados 
numa fonte de profunda e, em princípio, incontrolável incerteza, enquanto a 
falta de poder torna as instituições políticas existentes, assim como suas 
iniciativas e seus empreendimentos, cada vez menos relevantes para os 
problemas existenciais dos cidadãos dos Estados-nações e, por essa razão, 
atraem cada vez menos a atenção destes (BAUMAN, 2007, p. 4).  

A grande exposição dos indivíduos aos caprichos dos mercados de mão de 

obra e de mercadorias que passa a promover a divisão e não a unidade, além do 

grande incentivo às atitudes competitivas, rebaixando a colaboração e o trabalho em 

equipe à condição de estratagemas temporários que precisam ser suspensos ou 

concluídos quando se esgotarem seus benefícios (BAUMAN, 2007), assombra os 

indivíduos.  

A modernidade líquida ainda apresenta outro elemento: 

O colapso do pensamento, do planejamento e da ação a longo prazo, e o 
desaparecimento ou enfraquecimento das estruturas sociais nas quais estes 
poderiam ser traçados com antecedência, leva a um desmembramento da 
história política e das vidas individuais numa série de projetos e episódios 
de curto prazo que são, em princípio, infinitos e não combinam com os tipos 
de sequências aos quais conceitos como "desenvolvimento", "maturação", 
"carreira" ou "progresso" (todos sugerindo uma ordem de sucessão pré-
ordenada) poderiam ser significativamente aplicados (BAUMAN, 2007, p. 4). 

Ainda é possível apontar a responsabilidade em resolver os dilemas gerados 

por circunstâncias voláteis e constantemente instáveis que é jogada sobre os 

ombros dos indivíduos dos quais se espera que suportem plenamente as 

consequências de suas escolhas (BAUMAN, 2007). 

A sequência desta modernidade, da globalização, ainda é incerta, pois segue-

se visando o capital, o lucro, a competitividade, enquanto divide-se espaço com o 

número crescente da violência, casos de insegurança e o terrorismo diário das 

grandes e pequenas cidades. 

Se a ideia de sociedade aberta era originalmente compatível com a 
autodeterminação de uma sociedade livre que cultivava essa abertura, ela 
agora traz à mente da maioria de nós a experiência aterrorizante de uma 
população heterônoma, infeliz e vulnerável, confrontada e possivelmente 
sobrepujada por forças que não controlam nem entendem totalmente; uma 
população horrorizada por sua própria vulnerabilidade, obcecada com a 
firmeza de suas fronteiras e com a segurança dos indivíduos que vivem 
dentro delas - enquanto é justamente essa firmeza de fronteiras e essa 
segurança da vida dentro delas que geram um domínio ilusório e parecem 
ter a tendência de permanecer como ilusões enquanto o planeta for 
submetido unicamente à globalização negativa (BAUMAN, 2007, p. 7). 

As incertezas dos novos tempos impulsionaram a procura de melhores 

condições de vida e, com isso, o inchaço das grandes metrópoles que, sem 
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estrutura, absorveram estas pessoas em suas periferias trazendo consigo o 

crescimento dos problemas juntamente com a violência e a criminalidade. Segundo 

Bauman (2007) o medo estabeleceu-se saturando as rotinas cotidianas.  

O novo individualismo, o enfraquecimento dos vínculos humanos e o 
definhamento da solidariedade estão gravados num dos lados da moeda 
cuja outra face mostra os contornos nebulosos da "globalização negativa". 
Em sua forma atual, puramente negativa, a globalização é um processo 
parasitário e predatório que se alimenta da energia sugada dos corpos dos 
Estados-nações e de seus sujeitos (BAUMAN, 2007, p. 18). 

A estratégia de lucrar com o medo está bem arraigada, na verdade, uma 

tradição que remonta aos anos iniciais do ataque liberal ao Estado social, segundo 

Bauman (2007, p. 23): 

O medo está lá, saturando diariamente a existência humana, enquanto a 
desregulamentação penetra profundamente nos seus alicerces e os 
bastiões de defesa da sociedade civil desabam. O medo está lá - e recorrer 
a seus suprimentos aparentemente inexauríveis e avidamente renovados a 
fim de reconstruir um capital político depauperado é uma tentação à qual 
muitos políticos acham difícil resistir. 

O resultado desta sociedade líquida não demorou muito para aparecer e 

estes apenas reforçaram o medo, a insegurança e as incertezas já vivenciadas pela 

sociedade. De acordo com Bauman, (2007), o triunfo global da modernidade é a 

crise aguda da indústria de remoção do “lixo humano" onde, em cada novo posto 

avançado conquistado pelos mercados capitalistas, acrescentou-se outros milhares 

ou milhões à massa de pessoas já privadas de suas terras, locais de trabalho e 

redes comunais de proteção. 

Segundo o autor, a nova plenitude do planeta, dos mercados financeiros, de 

mercadorias e de trabalho, da modernização administrada pelo capital e do modo de 

vida moderno trouxe consequências diretas.  

A primeira delas é a obstrução dos escoadouros que no passado permitiam 
a drenagem e a limpeza regulares e oportunas dos "excedentes humanos" 
dos relativamente poucos enclaves do planeta modernizados e em 
modernização, excedentes esses que o modo de vida moderno tendeu a 
produzir numa escala sempre crescente: a população supérflua, 
supranumerária e irrelevante - a grande quantidade de sobras do mercado 
de trabalho e o refugo (BAUMAN, 2007, p. 21). 

Para Bauman (2007), os excedentes humanos, o lixo humano, se relaciona à 

população pobre, marginalizada, suburbana, da periferia, os estrangeiros, os 

incapacitados, os que, de alguma forma, não tiveram oportunidades de educação ou 

qualificação profissional. Os ralos de escoamento são as inúmeras formas de 



28 

evasão destas pessoas para fora do sistema e da sociedade globalizada, das 

indústrias e do comércio. 

Se o excedente populacional (a parte que não pode ser reassimilada aos 
padrões da vida "normal" e reclassificada na categoria de membros "úteis" 
da sociedade) pode ser rotineiramente removido e transportado para além 
das fronteiras da área fechada, dentro da qual se buscam a estabilidade 
econômica e o equilíbrio social, as pessoas que escaparam ao transporte e 
permanecem dentro dessa área, mesmo que momentaneamente 
excedentes, são destinadas à "reciclagem" ou à "reabilitação" (BAUMAN, 
2007, p. 22).  

Pode-se pensar que esta modernidade afetou somente as grandes 

metrópoles, mas é perceptível que chegou aos interiores com a contaminação das 

águas e terras não sendo, ou produzindo, apenas o suficiente para subsistência. O 

avanço dos grandes fazendeiros e a falta de condições de educação e saúde 

continua a impulsionar para as margens das cidades quem antes acreditava viver 

em um paraíso. Para Bauman (2007) há uma preocupação da sociedade voltada às 

questões ambientais, porém, não com as pessoas, pois vê-se: 

massas cada vez maiores de pessoas desperdiçadas no equilíbrio político e 
social da coexistência humana planetária. A consequência da globalização 
do mercado financeiro e de trabalho, da modernização administrativa pelo 
capital, do modo de vida moderno, colaboram para os “escoadouros” 
humanos, excluindo os não pertencentes ao meio. [...] A vida moderna 
produz uma “escala crescente: a população supérflua, supranumerária e 
irrelevante - a grande quantidade de sobras do mercado de trabalho e o 
refugo da economia orientada para o mercado, acima da capacidade dos 
dispositivos de reciclagem” (BAUMAN, 2007, p. 35). 

A sociedade deixou de ser tolerante e ter empatia com o próximo, os 

desabrigados e refugiados são indesejados, são estranhos nos países globalizados, 

desprovidos de boa educação e maneiras, não conhecem as regras e costumes do 

lugar, não estão preparados para fazer parte desta sociedade. Para Bauman, (2007, 

p. 47) “os refugiados são a própria encarnação do ‘lixo humano’, sem função útil a 

desempenhar na terra em que chegam aonde permanecerão temporariamente, e 

sem a intenção ou esperança realista de serem assimilados e incluídos no novo 

corpo social.”  

Seguem vivendo às margens da globalização, uma massa da população com 

as incertezas do futuro, a fragilidade das relações e posições sociais e a 

insegurança quanto sua própria existência, sem condições de se inserir nos padrões 

sociais aceitáveis, apenas observando todo luxo da sociedade, muitas vezes, sem a 

compreensão das transformações e seu impacto devastador na sociedade 
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(BAUMAN, 2007). 

Pode-se afirmar que, entre as transformações sociais, culturais e políticas 
associadas à passagem do estágio "sólido" para o estágio "líquido" da 
modernidade, o afastamento da nova elite (localmente estabelecida, mas 
globalmente orientada e apenas ligada de forma distante ao lugar em que 
se instalou) de seu antigo compromisso com a população local e a 
resultante brecha espiritual/comunicacional entre os espaços em que vivem 
e viveram os que se separaram e os que foram deixados para trás são as 
mais fundamentais (BAUMAN, 2007, p. 50) 

No ritmo da sociedade moderna, intensa e constante, os problemas diários, a 

impaciência e falta de tolerância revelam o quanto a sociedade está fragilizada, 

insegura, vive-se loucamente em busca de segurança física, financeira e/ou social 

que envolta no individualismo adoece todos os dias. O Estado, que possuía a tarefa 

de proteção, com a rápida globalização, não mais conseguiu realizar sua função 

permitindo que o crescimento desordenado das cidades as transforme em locais 

desprotegidos e com pessoas duramente expostas em suas fragilidades (BAUMAN, 

2007). 

Este medo constante faz com que as pessoas se refugiem em casa, 

condomínios cercados de seguranças, carros blindados e com a desconfiança de 

cada pessoa que se aproxima. Mas, por outro, lado a sociedade menos desprovida 

só quer ter acesso às condições básicas de sobrevivência, superlotando as cidades 

urbanas em busca de melhores condições de vida, andando ao lado do crime que 

acompanha a globalização. Conforme Bauman (2007, p. 84) “a globalização 

ocasiona mudanças sociais de amplitude local e global”. 

Esta globalização impulsiona transformações sociais, culturais e políticas 

associadas à passagem do estágio "sólido" para o estágio "líquido" da modernidade, 

o afastamento da nova elite (localmente estabelecida, mas globalmente orientada e 

apenas ligada de forma distante ao lugar em que se instalou) de seu antigo 

compromisso com a população local e a resultante brecha espiritual/ comunicacional 

(BAUMAN, 2007)  

A transformação da sociedade moderna em cidades desejosas de segurança, 

mobilidade e desejo de consumo tornaram-se depósitos sanitários de problemas 

concebidos e gerados globalmente. Segundo Bauman (2007) os moradores das 

cidades e seus representantes eleitos tendem a se confrontar com uma tarefa que 

nem pela força da imaginação poderiam realizar: a de encontrar soluções locais para 

problemas e dilemas concebidos globalmente. 
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Neste contexto, Bauman (2007, p. 95) apresenta dois conceitos muito 

relevantes nos tempos líquidos: 

a “mixofobia” o medo de se misturar ocasiona as divisões, separações das 
camadas, das classes. E a mixofilia que consiste em deixar o medo de lado 
e aceitar que o outro faça parte do mesmo convívio social, sem medo do 
estranho. A mixofobia e a mixofilia coexistem em toda cidade, mas também 
dentro de cada um de seus moradores.” Mixofobia- medo de se misturar de 
conviver com estrangeiros, estranhos. 

Estes conceitos são nítidos no dia a dia quando se observa a dificuldade de 

algumas pessoas em aceitar as mudanças, preferindo o refúgio, isolamento e a 

continuação de suas condições existenciais, enquanto há pessoas que não aceitam 

suas condições atuais e buscam incansavelmente seu lugar na sociedade buscando 

adaptar-se ao novo meio e as mudanças propostas pela globalização. 

Conforme Bauman (2007) a globalização assumiu poderes não se 

preocupando com o próximo, filosofias ou utopias, o mercado consumidor tendeu a 

beneficiar a economia, como também satisfazer os anseios da sociedade 

consumista e insatisfeita. 

Vocês vão se entediar com seus empregos, suas esposas, suas amantes, a 
vista de suas janelas, a mobília ou o papel de parede do seu quarto, seus 
pensamentos, vocês mesmos. Consequentemente, vocês vão tentar 
encontrar maneiras de fugir. Além dos artifícios de autossatisfação 
mencionados acima, vocês podem recorrer à mudança de emprego, de 
residência, de empresa, de país, de clima, podem assumir a promiscuidade, 
o álcool, viagens, aulas de culinária, drogas, psicanálise (BAUMAN, 2007, p. 
109). 

Nesta busca por satisfação do ego, o consumismo ajuda a satisfazer os 

desejos, fazendo com que as pessoas saiam constantemente para “caçar” algo, 

consumindo muita atenção e energia, tornando-se um vício do consumo. As utopias 

buscadas atualmente são enganadoras, ilusórias, fraudulentas. Assim, seguem as 

caças, os caçadores, o “lixo humano”, os excluídos, desprezados da sociedade, 

buscando seguranças, certezas, dignidade, oportunidades ou algo que os permitam 

e incentivem a seguirem em frente (BAUMAN, 2007). 

1.2 SOCIEDADE E MERCADO DE TRABALHO 

A modernidade líquida faz surgir uma nova sociedade que traz consigo a era 

do conhecimento, da informação, das tecnologias e, com esta nova era, surge uma 

das maiores reviravoltas socioeconômicas da história com consequências políticas 

relativas à reorganização do estado (ROVER, 2018). 



31 

Segundo Santos e Acosta (2011) é possível caracterizar o século XX 

passando pela Era Industrial, da Informação e pela Era do Conhecimento: 

Tabela 1 – Caracterização do século XX 

Década Acontecimento 

1900 Caracteriza-se pelo gerenciamento científico incorporando os princípios universais 
de eficiência e a ação da engenharia industrial. 

1930 Gerenciamento das ações humanas, psicologia da motivação, participação e 
enriquecimento do trabalho. 

1940 Pesquisa operacional, gatilho para o advento dos computadores, resolução de 
problemas usando modelos quantitativos. 

1950/1960/1970 Planejamento estratégico, diversificação, sinergias, reestruturação, redes de 
desenvolvimento de bens, análise de sistemas. 

1980 Gerenciamento ao estilo japonês, garantia de qualidade, novos acessos de 
controle de inventário e da produção. Uma Era de união de corporações e posses, 
direcionamento para alguns sensos ilusórios de criação de valores. 

1990 Empenho em direção ao gerenciamento cognitivo, ênfase no pensamento, 
aprendizado, aquisição de conhecimento, gerenciamento da informação e 
inteligência, larga melhoria nas comunicações e rápido desenvolvimento em 
tecnologia de informação e comunicação. 

Fonte: Santos; Acosta (2011, p. 41). 

Essa nova sociedade, dentro de sua modernidade, vivencia uma realidade 

preocupante no âmbito econômico e social, pois precisa ressignificar seu papel 

enquanto cidadã.  

Os inúmeros escândalos políticos, a economia em fase de recessão com 

possibilidade de queda no PIB (Produto Interno Bruto) devido ao baixo consumo das 

famílias, a baixa nos investimentos e as crises sociais que já perduram décadas 

contribuem diariamente para um crescente número de desempregados e famílias 

com o poder de compra reduzido, sendo obrigadas a limitar seus gastos ao mínimo 

necessário à subsistência (APPY et al., 2015). Neste contexto, e na busca 

emergencial de se manterem economicamente ativas e atuantes no cenário 

nacional, encontram-se empresas, reinventando-se, investindo em tecnologias de 

ponta, exigindo qualificação e formação de alto nível para operar e auxiliar na 

retomada do crescimento.  

Teles (2020) afirma que o trabalhador encontra, atualmente, uma indústria 4.0 

repleta de inovações tecnológicas, com um nível de exigência muito maior em seu 

processo seletivo admissional, sendo criteriosa e seletiva, o que implica em menos 

oportunidades de trabalho para pessoas “desqualificadas”. 

Segundo Teles (2020), a Indústria 4.0 é a transformação digital da fabricação, 

alavancada por tecnologias, exigindo a convergência de tecnologia da informação e 

tecnologia operacional, robótica, computação cognitiva e processos de fabricação. 
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Esta transformação visa ter fábricas conectadas, fabricação inteligente 

descentralizada e sistemas de auto otimização. Os objetivos da Indústria 4.0 

baseiam-se na produtividade, crescimento da receita, melhoria das condições de 

trabalho e investimento (TELES, 2020). Vivenciam-se grandes mudanças nas 

estruturas da sociedade e nas organizações, uma transição nas relações de trabalho 

em decorrência da evolução dos processos produtivos (ROVER, 2018). 

Às exigências da organização do trabalho somam-se as novas requisições e 

há outro sofrimento que advém do medo de não serem capazes de manter uma 

performance adequada no trabalho, das novas formas reestruturadas, da 

insegurança de serem punidos com a demissão caso não sejam produtivos o 

suficiente (MERLO, 2003 apud Castelhano 2005). O medo torna-se um poderoso 

instrumento de manipulação, e, como aponta Freitas (1996 apud Castelhano, 2005), 

se a demissão é vista como um ato de punição, o medo é a garantia de sua 

sujeição. 

O profissional que na década de 1980 e 1990 tinha abandonado sua 

formação para se dedicar à atuação profissional, hoje encontra-se impulsionado, 

senão obrigado, a se qualificar, buscar acompanhar as tendências e as mudanças 

tecnológicas para se manter em sua posição dentro da empresa/indústria ou tentar 

recolocar-se no mercado de trabalho (MARTINEZ; PERIC, 2009).  

O desempregado que foi excluído do mercado de trabalho possui medo de 

não encontrar um novo emprego e/ou de não estar devidamente qualificado para 

assumir novas funções que exijam conhecimentos e ampla qualificação e o 

empregado, que está dentro da organização, sofre com o medo e com as pressões 

de constante aperfeiçoamento, qualificação, destaque, resultados que podem virar 

ameaça de demissão (MARTINEZ; PERIC, 2009). 

[...] o perfil do trabalhador do século XXI começa a exigir mais que o ensino 
fundamental e médio, é preciso que este profissional tenha a capacidade de 
desenvolver diversas tarefas como: operar máquinas, controlar a qualidade 
do produto, fazer pequenos reparos nos equipamentos no qual trabalha, ter 
capacidade de tomar decisões e trabalhar em equipe (MARTINEZ; PERIC, 
2009, p. 2). 

Cercados de incertezas e inseguranças, é necessário que os profissionais 

sejam reconhecidos como “trabalhadores do conhecimento” e devem usar esse 

conhecimento para melhorar sua produtividade e gerar inovações. Para isso, 

precisam retomar a busca pela educação básica, qualificação e ensino superior, 
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mesmo com idade avançada e com uma bagagem de experiência é preciso 

acompanhar as tendências atuais para assegurar sua estabilidade ou reconquistá-la 

(MARTINEZ; PERIC, 2009). 

A sociedade moderna, tecnológica, que trouxe eficiência, mudanças no 

processo e alto ganho na produtividade é a mesma que trouxe o aumento do 

desemprego. Porém, não surgirão novas indústrias para repor estes empregos, e 

sim, surgirão novas vagas que exigem um profissional mais qualificado, proativo e 

com conhecimento amplo (ROVER, 2018).  

Segundo Rover (2018), essas novas formas de trabalhar exigem novas 

habilidades e, sobretudo, novas atitudes. Todos devem estar aptos para aprender 

novos conhecimentos, capacidade esta fundamental para encontrar um mínimo de 

segurança em um mundo que será bastante inseguro. 

No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2020), a taxa de desemprego ficou em 12,5% no trimestre de fevereiro a abril de 

2020, sendo 12,9 milhões de pessoas desempregadas. Esta taxa refere-se às 

pessoas com idade acima de 14 anos que não estão trabalhando, estão disponíveis 

ou tentando encontrar trabalho. 

O IBGE utiliza, na metodologia de Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua - PNAD, alguns critérios que consideram as pessoas 

desempregadas como desocupadas e o estudante e a dona de casa como pessoas 

que estão fora da força de trabalho (IBGE, 2020). 

O Gráfico 1 mostra a população brasileira de acordo com as divisões do 

mercado de trabalho, 1º trimestre 2020. 

Gráfico 1 - População brasileira de acordo com as divisões do mercado de trabalho 

 
Fonte: IBGE (2020).  
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Observa-se que mais de 50% das pessoas não estão ocupadas, quer seja 

pela idade, por se enquadrarem como estudantes, aposentados, donas de casas ou 

por realmente estarem sem ocupação no momento, segundo IBGE (2020), isso 

equivale a mais de 12 mil pessoas. 

Com os dados do IBGE (2020) pode-se analisar a taxa de desocupação em 

nível regional, onde fica evidente o alto índice na região Nordeste, enquanto a região 

Sul apresenta o menor índice do país. Observe o gráfico 2. 

Gráfico 2 - Taxa de desocupação em nível regional 

 
Fonte: IBGE (2020).  

O IBGE utiliza-se de categorias e subdivisões que permitem analisar de forma 

mais ampla o mercado de trabalho atual. É importante observar a figura 1 com a 

divisão utilizada para compreender a dinâmica do mercado de trabalho. 
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Figura 1 – Divisão do mercado de trabalho 

 
Fonte: IBGE (2020)  

Nesta divisão é possível identificar: 

• Os ocupados: trabalham horas suficientes;  

• Os subocupados: trabalhadores que têm jornada inferior a 40h 

semanais e que gostariam e estão disponíveis para trabalhar mais 

horas; 

• Os desocupados: desempregados, mas disponíveis e procurando 

trabalho; 

• Força de trabalho potencial: possuem potencial de trabalho, idade 

escolarização, estão aptos; 

• Fora da força de trabalho potencial: enquadram-se as donas de casa, 

estudantes, aposentados; 
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• Desalentados: pessoas que gostariam de trabalhar, estão disponíveis, 

porém não procuraram trabalho por vários motivos. Não encontram 

trabalho na localidade, não encontram um trabalho adequado, não 

conseguem por serem jovens ou idosos demais ou por não terem 

experiência profissional ou qualificação (IBGE, 2020). 

Diante do cenário do mercado de trabalho é essencial observar as 

transformações ocorridas ao longo dos anos. Anteriormente, era perceptível as 

dificuldades encontradas no trabalho por falta de recursos e tecnologias que 

tornavam o trabalho cansativo e moroso. Com a era da informação e tecnologia este 

cenário mudou, o trabalho ficou mais fácil devido às facilidades da tecnologia, 

porém, tornou o mercado mais competitivo e exigente (ROVER, 2018). 

Em meio às mudanças, uma das características a ser analisada e a mais 

marcante deste novo mercado de trabalho é a substituição do emprego fixo de longa 

duração e em tempo integral por outras formas de trabalho: tempo parcial, 

terceirização, home office e o teletrabalho (ROVER, 2018).  

Estas novas formas de trabalho estão entre as inúmeras novidades advindas 

com a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017). Pode-se citar a alteração nas 

regras de contratação de empregados no que se refere ao regime de trabalho de 

jornada parcial.  

[...] a Lei 13.467/2017 que alterou o art. 58-A da CLT) o trabalho em regime 
de tempo parcial passou a admitir duas formas de contratação: duração que 
não exceda a 30 (trinta) horas semanais, sem a possibilidade de horas 
suplementares semanais, ou aquele cuja duração não exceda a 26 (vinte e 
seis) horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas 
extras semanais. Essas horas extras podem ser compensadas na semana 
seguinte. Não o sendo, deverão ser quitadas na folha de pagamento 
(CARDOSO, 2017, p. 1).  

Essa alteração nas jornadas parciais permitiu maior flexibilidade possibilitando 

a adoção desse regime em diversos ramos de atividades. Além disso, a mudança 

favorece os empregados que passarão a ter direito a um maior período de férias e 

poderão optar pela conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário (CARDOSO, 

2017). 

Quanto à terceirização, a Reforma trabalhista sistematizou e trouxe 
novidades para as empresas que fornecem mão de obra, podendo ser 
considerado, prestação de serviços a terceiros, a transferência feita pela 
contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a sua 
atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado, prestadora de 
serviços que possua capacidade econômica compatível com sua execução 
(LOPES, 2019, p. 1). 
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Outra forma de trabalho em crescimento é o home office, que é uma 

modalidade de teletrabalho que significa escritório em casa, ou seja, o profissional 

exerce seu trabalho em sua própria casa de forma constante ou periódica, usando 

tecnologias como internet, celulares, notebooks e tablets (GATTI et al., 2018). 

O home office é uma forma de trabalho flexível quanto ao tempo, espaço, o 

uso de tecnologias, comunicação a distância e agilidade. Traz a proposta dos 

trabalhadores deixarem de lado o trânsito até o trabalho, podendo assim ter horários 

mais flexíveis, mais agilidade em um ambiente mais confortável (GATTI et al., 2018). 

Porém, vale ressaltar que esta proposta de home office que foi adotada de forma 

geral devido à grande Pandemia que assola o mundo desde 2020, está sendo 

realizada de forma distorcida, exigindo dos profissionais uma carga horária 

excessiva e em condições precárias, tendo em vista que as pessoas não estavam 

preparadas para esta nova prática. 

O teletrabalho é uma forma versátil e flexível de produzir sem que as pessoas 

precisem estar em espaços físicos das empresas ou instituições. Com o crescimento 

das tecnologias, o atendimento remoto é uma tendência do mercado atual, 

principalmente, na área de cursos, consultorias, bancos, comércio, empresas de 

pesquisas em geral, editoras e muitas outras categorias (ROVER, 2018). 

Estas alterações na forma de trabalho chegam até as regiões distantes de 

grandes centros e que não possuem todo o desenvolvimento compatível a essa 

nova realidade em que os números apontam dados preocupantes quanto à 

desocupação (IBGE, 2020). 

Segundo o IBGE (2020) a taxa de desocupação (12,6%) no trimestre móvel 

encerrado em abril de 2020 cresceu 1,3 ponto percentual em relação ao trimestre de 

novembro de 2019 a janeiro de 2020 (11,2%). Dois estados da região Sul do Brasil 

apresentaram as menores taxas, porém não menos preocupantes: Santa Catarina 

(9,5%) e Rio Grande do Sul (10,9%). 

De acordo com Esteves (2018) o cenário de trabalho é outro e o novo 

profissional disputado pelas organizações é aquele que consegue desenvolver 

multitarefas, pois deve possuir conhecimento do negócio, capacitação, experiência 

profissional, saber trabalhar em equipe, flexibilidade, adaptabilidade, ser proativo e 

possuir uma enorme competência emocional. Além de ser indispensável:  

estar atualizado em relação aos avanços tecnológicos, pois historicamente, 
são um dos motores que impulsionam as transformações no mercado de 
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trabalho. Isso porque, com novas ferramentas e novos processos, o papel 
dos profissionais se modifica dentro das empresas. O mercado anseia por 
pessoas que se desenvolvam em novas habilidades e competências, com 
coragem de se desafiar e de buscar novas formas de pensar, descobrindo e 
transpondo seus limites com inteligência e raciocínio rápido com perfil 
analítico e colaborativo (ESTEVES, 2018, p. 1). 

Em entrevista ao site do Instituto Business Educations – IBE (2013), a diretora 

da Business Partners Consulting Interior São Paulo, Viviane Gonzalez cita que, 

apesar das alterações no cenário das organizações, ainda seguem como essenciais 

a formação acadêmica, especialização, domínio do Inglês, conhecimento de outras 

línguas e a experiência na área. Entretanto, em um ambiente dinâmico e exigente, 

um profissional que tenha pensamento estratégico, veja com amplitude sua 

organização e busque soluções em suas implementações carrega em si um grande 

diferencial, pois 

são as características do candidato que o levam na direção certa, não 
apenas o conhecimento específico ou formação que teve na Academia. O 
trabalhador moderno é uma pessoa bem resolvida, que possui alto grau de 
motivação e potencial para chegar aonde [sic] deseja. Ele não precisa de 
estímulos, pois está em constante aprendizado (GONZALEZ, 2013 apud 
IBE, 2013, p. 1). 

De acordo com dados do IBE (2013, p. 1) este novo perfil profissional surge  

em resposta à nova lei de sobrevivência do atual mercado de trabalho, que 
tem exigido contínua atualização e o desenvolvimento de habilidades e 
competências. Para os trabalhadores, há a recompensa de saber que, para 
atrai-los e retê-los, as organizações de trabalho também estão se 
adaptando. 

Esta adaptação das empresas e mudança de postura é traduzida na fala da 

especialista em Recursos Humanos, Beth Johan, professora da IBE, conveniada da 

Fundação Getúlio Vargas - FGV, 

Antes, o executivo mandava como queria. Hoje, a situação mudou. Ele deve 
ser um motivador, apresentar ideias, propor soluções, saber ouvir, contornar 
e negociar. Ele tem que ser mais flexível e conhecer além de si, o chefe 
autoritário não tem mais espaço. Essa é uma realidade em que as 
empresas precisam se enquadrar. O nível de conhecimento adquiriu uma 
nova relação. O trabalhador passa a ser mais exigente e tolerar menos 
problemas. As empresas precisam ter consciência desse novo perfil e, 
também, mudar (JOHAN, 2013 apud IBE, 2013, p.1). 

Johan (apud IBE, 2013) ainda afirma que as organizações precisam ter um 

setor de Recursos Humanos estratégico, com políticas de retenção dos talentos, 

oferecer cursos de aperfeiçoamento, oportunidades, melhores salários e benefícios. 

O funcionário sentindo-se valorizado dentro da instituição a valorizará também. 
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1.3 REGIÃO MEIO-OESTE CATARINENSE - ALTO VALE DO RIO DO PEIXE 

O Brasil é o quinto maior país do mundo, sua expansão territorial equivale a 

de um continente. Esta extensão o possibilita estar em três hemisférios, Sul, Norte e 

Oeste, possuir quatro fusos horários e vastas fronteiras terrestres e marítimas 

(PENA, 2021). 

Além de ser um dos maiores países do mundo, é um dos que possui as 

maiores áreas habitáveis e produtivas, dotado de inúmeras riquezas (PENA, 2021). 

Devido a sua ampla expansão, é possível analisar cada estado de forma específica 

observando o crescimento e o desenvolvimento local. 

Santa Catarina é um dos estados pertencentes a região Sul do Brasil, com 

uma área territorial de 95,730,684km², com mais de sete milhões de pessoas. 

Segundo o IBGE (2020) o estado está distribuído em 393 municípios, proporciona 

melhores qualidades de vida a seus habitantes, tendo o Índice de Desenvolvimento 

Humano com a média de 0,774, sendo o terceiro maior no ranking nacional. Em 

nível de analfabetismo, Santa Catarina possui a segunda menor taxa do país, com 

um percentual de 2,3%. 

Figura 2 – Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 

 
Fonte: IBGE (2020). 
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Analisando a região Sul do Brasil, os estados de Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul e Paraná, quanto à taxa de desocupação, é evidente que seus 7,5%, 

correspondem à menor taxa do país, porém é importante ressaltar que, nas regiões 

fora dos limites dos grandes centros e das capitais, encontram-se populações que 

vivem em locais onde o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano é baixo se 

comparado às cidades próximas aos maiores centros econômicos (IBGE, 2020). 

Os pesquisadores Mahbub Ul Haq e Amartya Sem criaram o Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH para facilitar a análise das localidades através de 

um indicador mais robusto, analisando a renda dos trabalhadores, a saúde e a 

educação. Para o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, a renda é 

importante, mas como um dos meios do desenvolvimento o foco sai do crescimento 

econômico e passa o próprio ser humano, elemento essencial nesta análise (IBGE, 

2020). 

Ao falar em localidades com baixo IDH, a atenção foca-se no estado de Santa 

Catarina, com uma população de 7.164.788 habitantes, segundo IBGE (2020), 

precisamente na região Meio-Oeste catarinense, que é composta de 32 pequenos 

municípios, estando a 350 Km de distância da capital Florianópolis, conforme se 

constata no mapa da macrorregião (Figura 3). 

Figura 3 - Mapa da macrorregião 

 
Fonte: Sebrae (2013). 

A região do Meio-Oeste pertence a uma das nove macrorregiões do estado 

catarinense e os dados do IBGE relativos a 2019 mostram que a composição do PIB 
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foi o equivalente a 5,7% do PIB estadual, alcançando o 7º maior no comparativo às 

demais macrorregiões (SEBRAE, 2013). 

Com relação ao setor empresarial, destaca-se pelas micro e pequenas 

empresas, que foram responsáveis pelos 51,8% dos empregos na região. No setor 

primário, também há uma notoriedade especial, sendo o maior produtor estadual de 

milho, soja e trigo. Na agropecuária, agricultura com fruticultura e horticultura e na 

produção florestal possui um destaque expressivo (SEBRAE, 2013). 

O setor industrial estabelece uma forte sinergia com a atividade agropecuária 

da região, cabendo assinalar a representatividade do número de empresas e 

empregos dos segmentos de fabricação de alimentos e bebidas, do setor madeireiro 

e o de produção de papel e embalagens de papel (SEBRAE, 2013). 

Mesmo sendo uma região em crescimento, é possível identificar a incidência 

da pobreza e desigualdade dos municípios catarinenses desta localidade. Segundo 

o mapa elaborado pelo SEBRAE/SC (Figura 4), com base nos dados do Censo 

Demográfico IBGE - 2010, é perceptível que a grande incidência de casos de renda 

familiar per capita de até R$70,00. 

Figura 4 - Dados do CENSO Demográfico 

 
Fonte: Sebrae (2013). 

Com base no estudo do desempenho da Macrorregião nos últimos anos, 

frente à evolução de seus indicadores de desenvolvimento humano, suas ações no 

campo da saúde e da educação, além da segurança pública, pode-se observar 
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dados dos Indicadores de Desenvolvimento oriundos do Observatório da Federação 

das Indústrias de Santa Catarina (FIESC), do primeiro trimestre de 2020, que 

apontam os percentuais de cada uma das cidades que compõem a macrorregião do 

Meio-Oeste catarinense, recorte da pesquisa, conforme figura 5. 

Figura 5 - Indicadores de desenvolvimento 

 
Fonte: A Autora (2020). 

Ao analisar a figura é perceptível notar que os indicadores de IDH Geral e de 

educação continuam ainda abaixo dos índices estaduais e nacionais demonstrando, 

assim, que estes dados são preocupantes ao desenvolvimento regional. Ao 

compará-los com os dados obtidos pela pesquisa do Sebrae em 2013 não 

ocorreram alterações significativas. 

Os dados apresentados pelo Sebrae em 2013 eram alarmantes, porém o 

governo do estado, através da Secretaria de Estado do Planejamento, com o desafio 

de dinamizar a economia dessas regiões com baixos indicadores de 
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desenvolvimento, lançou, em maio de 2016, o Programa de Desenvolvimento e 

Redução das Desigualdades Regionais. Esta iniciativa coordenou ações para 

promover um crescimento inclusivo, equilibrado e sustentável no estado.  

Segundo Lenzi (2016), o programa coordenado pela Secretaria de Estado do 

Planejamento teve como parceiros iniciais o Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul (BRDE), a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. 

(Badesc), a Federação Catarinense de Municípios (Fecam), a Federação das 

Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), a Federação das Associações 

Empresariais de Santa Catarina (Facisc), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de 

Santa Catarina (Faesc) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 

de Santa Catarina (Fetaesc). 

De acordo com o Secretário do Planejamento,  

Trabalhamos para promover um Estado igual e mais justo para todos, para 
que os pais possam ver oportunidades para seus filhos nas regiões onde 
vivem. Mais do que uma ação de governo, esse programa é um grande 
trabalho coletivo para enfrentamento à desigualdade (FLORES, 2016 apud 
LENZI, 2016, p. 1). 

Observando o mapa é possível identificar que a região Meio-Oeste é uma das 

menos desenvolvidas, fato também reforçado pelos dados dos Indicadores de 

Desenvolvimento extraído do Observatório da Fiesc (figura 6).  

Figura 6 - Mapa da Elegibilidade 

 
Fonte: Santa Catarina (2016). 
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Com base nas cores e legendas apresentadas, nota-se que todas as regiões 

mais desenvolvidas se localizam próximas ao litoral e a capital do estado, no mapa 

destacado com a cor verde escura. Este fato é oriundo das migrações ligadas a 

economia e ao desenvolvimento econômico relacionadas ao processo de 

industrialização e urbanização. As estruturas econômicas e produtivas das regiões 

desenvolvidas são intrínsecas ao processo de deslocamento populacional e de 

criação e continuação das desigualdades regionais (PERAZZOLI; FABRIS, 2017). 

A região Meio-Oeste pertence à classe de municípios em transição, cor verde 

clara e, com grande percentual, menos desenvolvida, com a área destacada na cor 

amarela, área que abrange um pequeno percentual das cidades da macrorregião. 

Ao analisar o mapa, que mostra o alto índice de desigualdade social, é 

emergencial a necessidade de observância da Constituição Federal em seu art. 5º: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (BRASIL, 1988).   

Não somente a Constituição fala sobre a igualdade, mas muitos movimentos 

estão entrando na luta pelos direitos básicos e essenciais da humanidade. Pode-se 

citar aqui o Movimento Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – 

MNODS, constituído por voluntários que visam cumprir os compromissos da Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que foi aprovada pelos países membros 

da Organização da Nações Unidas - ONU, durante sua 70ª Assembleia Geral 

realizada em setembro de 2015 em Nova York. Dentre os 17 objetivos propostos 

pode-se encontrar alguns essenciais para a vida de qualquer pessoa: saúde e bem-

estar, erradicação da pobreza, educação de qualidade, trabalho decente, redução da 

desigualdade (MOVIMENTO ODS, 2019). 

Observando a Constituição de 1988, cidadão é aquele indivíduo a quem a 

mesma confere direitos e garantias individuais, políticos, sociais, econômicos e 

culturais e lhe dá o poder de seu efetivo exercício, além de meios processuais 

eficientes contra a violação de seu gozo ou fruição por parte do Poder Público 

(MAZZUOLI, 2001).  

Uma sociedade é constituída de cidadãos com deveres e direitos que lhes 

são garantidos pela Constituição. Segundo uma das maiores filósofas alemãs e 

umas das escritoras mais influentes do século XX, Hannah Arendt, cidadania é 
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O direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e direitos dos seres 
humanos não é um dado. É um construído da convivência coletiva, que 
requer o acesso ao espaço público. É este acesso ao espaço público que 
permite a construção de um mundo comum através do processo de 
asserção dos direitos humanos (ARENDT, 1988 apud MAZZUOLI, 2011, p.  
1). 

Este direito de asserção dos direitos humanos perpassa o direito ao 

conhecimento, ao pertencimento a uma sociedade. Para Brzezinski e Santos (2015 

apud LIMA; BRZEZINSKI; MENEZES JUNIOR, 2020), a cidadania pode ser 

aprendida, mais do que isso, é uma conquista que pode ser alcançada através da 

escola. 

A cidadania está vinculada ao desenvolvimento humano e suas relações 

sociais e as transformações sociais moldam essa evolução conceitual. Segundo 

Lima, Brzezinski e Menezes Junior (2020) sem conhecimento não há como 

conquistar a cidadania, aprender a conviver com as diferenças, participar como 

cidadão de uma nova ordem econômico-social, reelaborar as relações de poder e 

reinventar a sociedade. 

A educação é pressuposto para o alcance da cidadania burguesa, que se 
assenta sobre os princípios de liberdade e igualdade. Em base a estes 
princípios, a sociedade deveria oferecer, principalmente através da 
educação básica, condições igualitárias para que os indivíduos tivessem 
acesso ao exercício de uma cidadania ativa (RIBEIRO, 2002, p. 10). 

O acesso à educação, além de ser um direito do cidadão, está expresso na 

Lei de Diretrizes e Bases (n. 9.934/96) que estabelece, em seu art. 2º, que a 

educação deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, tendo por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996). 

Segundo Canivez (1998) a educação deve permitir às gerações que 

encontrem seus lugares no mundo, para nele começar algo. Assim como, deve ser 

revolucionária ao romper com a cultura e as tradições. Segundo o autor, 

A educação contribui para dar existência política a valores que os 
governantes se esforçam para realizar, levando em conta as condições 
sociais, econômicas, militares ou diplomáticas. A educação dos cidadãos 
ativos deve, pois, oferecer os meios - informação e o método -, o gosto e o 
hábito da participação na discussão (CANIVEZ, 1998, p. 164). 

O exercício da cidadania aqui compreende, como afirma Canivez (1998), a 

participação ativa nos assuntos da cidade, representa não apenas ser governado, 

mas um agente ativo que goza de seus direitos e que é coparticipante no governo. 
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A participação ativa do cidadão na sociedade, sua inserção no meio com voz 

ativa e como agente transformador acontecerá se as oportunidades forem justas e 

igualitárias, permitindo-lhe utilizar-se da educação e do conhecimento para 

transformação. A cidadania ativa repousa na capacidade do cidadão de julgar, saber 

pensar, ultrapassar as barreiras de seus próprios interesses, ascender para um 

interesse universal (CANIVEZ, 1998).  

Segundo Pimenta e Anastasiou (2014) a educação é um processo de 

humanização. Este processo permite que as pessoas participem da sociedade 

construída e em construção. 

Sociedade que é rica em avanços civilizatórios e, em decorrência, 
apresenta imensos problemas de desigualdade, econômica e cultural, de 
valores e finalidades. A tarefa da educação é inserir as crianças e os jovens 
tanto no avanço civilizatório, para que usufruam, como na problemática do 
mundo de hoje, por intermédio da reflexão, do conhecimento, da análise, da 
compreensão, da contextualização, do desenvolvimento, da habilidade e 
atitudes (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p. 97). 

A educação, enquanto reflexo, retrata e reproduz a sociedade, mas também 

projeta a sociedade que se quer, por isso, vincula-se profundamente ao processo 

civilizatório e humano, como afirmam Pimenta e Anastasiou (2014). 

1.4 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO OPORTUNIDADE DE MUDANÇA 

A educação é um direito fundamental do cidadão e um dos pilares de 

desenvolvimento de um país, impactando não somente na sociedade onde o 

indivíduo está inserido, como em sua própria vida. É por meio da educação que 

ocorre o crescimento, a evolução social, econômica e cultural. Segundo Santos 

Costa (2017, p. 2) “educar é conduzir o indivíduo a sua condição de ser pensante e 

agente ativo na sociedade, quebrando paradigmas e barreiras do próprio 

conhecimento, numa ascendente que o levará a transformar o meio em que vive e 

atua”.  

Neste viés da Educação, percebe-se o grande crescimento da Educação a 

Distância que se apresenta como uma modalidade que permite a “democratização” 

da educação, sendo acessível às pessoas que moram distantes dos grandes centros 

educacionais e são desprovidas de tempo e/ou questões financeiras.   

Educação a Distância possui uma relevância social muito importante, pois 
permite o acesso ao sistema àqueles que vêm sendo excluídos do processo 
educacional superior público por morarem longe das universidades ou por 
indisponibilidade de tempo nos horários tradicionais de aula, uma vez que a 
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modalidade de Educação a Distância contribui para a formação de 
profissionais sem deslocá-los de seus municípios (ALVES, 2011, p. 66). 

Torna-se perceptível que a educação a distância se tornou um poderoso 

instrumento de oportunidades às pessoas que, de alguma forma, estão ou foram 

privadas da formação superior e/ou da possibilidade de melhorar a qualidade de vida 

e alcançar novas e maiores oportunidades profissionais. Tornou-se um fator de 

transformação na vida de muitas pessoas com a possibilidade de qualificação, 

aperfeiçoamento, uma forma de inserção das pessoas novamente ao mercado de 

trabalho e a sociedade altamente competitiva, trazendo consigo também um 

sentimento de segurança e estabilidade em meio a uma sociedade líquida. 

A educação a distância tem um importante papel e grandes desafios na 
modernidade, pois já é uma modalidade que engloba vários requisitos para 
a Educação e não obstante já advém de uma formação e tecnologias 
voltadas ao desenvolvimento de habilidades e competências importantes 
que estão sendo e serão exigidas pelo mercado neste novo contexto 
(MELO; OLIVEIRA, 2019, p. 10). 

Vivencia-se um momento de grandes transformações em todos os sistemas, 

principalmente no sistema de produção e, como consequência disso, se vê o 

aumento na necessidade de obter uma aprendizagem significativa. Segundo Melo e 

Oliveira (2019) todos os setores da economia responsáveis pela geração de 

riquezas estão necessitando de profissionais especializados para exercer as 

diversas atividades e liderar o processo de transformação e avanço tecnológico. 

Este grande desafio só será possível de ser superado através da promoção da 

educação, pois somente ela é capaz de transformar a vida e a atividade na 

sociedade líquida, uma sociedade baseada no conhecimento (MELO; OLIVEIRA, 

2019). 

Segundo Moura e Saldanha (2010) Paulo Freire foi o educador que 

revolucionou a educação de adultos propondo a superação do estado de letargia 

educacional em que se encontravam “os oprimidos”. Em suas obras, é possível 

identificar a luta por uma sociedade para que todos tivessem as mesmas 

oportunidades. Nesse sentido, entende-se que a oportunidade da educação deve 

ser de todos, mesmo daqueles que estão em regiões de difícil acesso, onde a 

educação, através da capacitação, traria desenvolvimento e progresso, liberando 

esses “oprimidos” do subdesenvolvimento, desemprego e miséria (MOURA; 

SALDANHA, 2010). 

A metodologia da Educação a Distância (EaD) deve ser compreendida como 
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uma significativa oportunidade de aprendizado, possibilitando a inserção social do 

indivíduo e da coletividade, através da propagação do conhecimento individual e 

coletivo para o aprendizado, principalmente, em regiões onde haja fatores que 

impedem a educação presencial (MOURA; SALDANHA, 2010). 

Este método de ensino é uma ferramenta de inclusão e de integração social 
de extrema importância para o Brasil, um País de dimensões continentais, 
onde fatores limitantes como a falta de infraestrutura dos Estados reflete na 
dificuldade de deslocamento de pessoas, na distância entre cidades, vilas e 
comunidades (MOURA; SALDANHA, 2010, p. 17).  

O mesmo autor ainda afirma que fatores como a distância e falta de 

infraestrutura excluem os cidadãos de uma educação, quer seja de nível 

fundamental, médio ou superior, tornando-se privilégio somente de alguns e gerando 

desigualdade na formação de uma sociedade justa e igualitária para todos. 

A autora Maria Luiza Belloni, em suas produções sobre a Educação a 

Distância, afirma que:  

Nas sociedades contemporâneas, “do conhecimento” ou “da informação”, a 
formação inicial torna-se rapidamente insuficiente e as tendências mais 
fortes apontam para uma “educação ao longo da vida” (lifelong education) 
mais integrada aos locais de trabalho e às necessidades e expectativas dos 
indivíduos. São estes dois grandes desafios que os sistemas de ensino 
superior enfrentam agora e para os quais a educação a distância pode 
contribuir: expansão significativa e diversificação da oferta de formação 
inicial, para atender à demanda decorrente da expansão do ensino 
secundário; criação de novos modos de formação continuada adequada às 
demandas do mercado de trabalho “pós-fordista (BELLONI, 2002, p. 23). 

A Educação a Distância deixa de ser apenas uma modalidade de educação, 

seu caráter econômico e suas práticas apontam para a mediatização técnica dos 

processos educacionais, permitindo novas possibilidades aos grupos mais excluídos 

da oportunidade de educação superior (BELLONI, 2002). 

Em um país onde as desigualdades têm força e marca, onde a pobreza, a 

comunicação e o deslocamento são fatores limitantes para o desenvolvimento e 

aprendizado, a Educação a Distância (EaD) é um recurso de inclusão para o 

aprendizado dessas populações carentes e oprimidas (MOURA; SALDANHA, 2010). 

A origem da Educação a Distância, segundo Gôuvea e Oliveira (2006), 

ocorreu no século I, com as Epístolas de Paulo de Tarso às comunidades da Ásia 

Menor, com o objetivo de ensinar as doutrinas cristãs aos desfavoráveis.  

Se for desconsiderada esta atividade como ensino a distância pode-se 

destacar seu surgimento, mais precisamente, no século XVIII, com o anúncio de um 

curso pela Gazeta de Boston no dia 20 de março de 1728, onde o Prof. Caleb 
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Philipps, de Short Hand, oferecia material para ensino e tutoria por correspondência 

(VASCONCELOS, 2010).  

O surgimento da modalidade de Educação a Distância tem suas fontes em 

tempos nos quais as principais ferramentas de comunicação eram cartas, guias de 

estudos, tarefas, materiais impressos, comunicados e informações que chegavam às 

pessoas através do sistema de entrega dos correios. Este período ficou 

caracterizado pelo estudo por correspondência, tendo como elo entre os educandos 

e os docentes os correios (MOURA; SALDANHA, 2010). 

No Brasil, as primeiras experiências EaD são registradas no século XX, com o 

jornal do Brasil, em 1904, que oferecia profissionalização por correspondência para 

datilógrafo. Em 1939, o Instituto Monitor desafiou-se a oferecer como, modalidade 

de ensino, o primeiro curso de Radiotécnico por correspondência. Desde então, a 

EAD evoluiu e: 

Veio se adaptando e acompanhando as transformações políticas, 
econômicas e sociais da sociedade e com o passar dos anos acabou 
utilizando diferentes ferramentas de comunicação para promover a 
interação nos cursos, o que acabou gerando diferentes modelos de EAD por 
conta da forma que se realizava a interação (CARVALHO JUNIOR, 2012, p. 
4). 

Segundo Moura e Saldanha (2010) uma segunda geração da Educação a 

Distância surgiu a partir de 1970, esta fase foi caracterizada pela teleducação e 

telecursos. A comunicação neste período era síncrona, permitindo que o emissor e 

receptor estivessem conectados no mesmo tempo e local. Surge também, nesta 

geração, as primeiras universidades abertas, utilizando além dos materiais 

impressos, as transmissões por televisão aberta, rádios, fitas de áudio e vídeo e 

interações por telefone. Ainda, de acordo com o autor, dois exemplos que se 

destacam deste período é a Telescola, em Portugal e o Projeto Minerva, no Brasil. 

Pode-se citar que o sucesso da modalidade de Educação a Distância na 

década de 1960 deu-se pelo  

Uso integrado de material impresso, rádio e televisão (através de um acordo 
com a BBC) e de contato pessoal, através de centros de atendimento 
espalhados no país, o fato dos alunos não necessitarem apresentar 
certificado de formação escolar anterior (ter 21 anos é suficiente para 
ingressar na universidade) e o alto nível dos cursos" (ALVES, 1994 apud 
RODRIGUES, 1998, p. 1). 

As constantes mudanças ao longo dos anos fizeram surgir novos meios de 

comunicação e tecnologias que modificaram os processos de aprendizagem, em 
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especial a forma de apresentar a Educação a Distância.  

Há muitas razões para observar atentamente os diferentes processos de 
evolução da EaD. Uma delas é a percepção de que há mais de um caminho 
para essa evolução – diferentes modelos, com diferentes contextos, 
diferentes padrões de dificuldade na implementação e na aceitação 
(difusão) (MORAES, 2010, p. 30). 

Pode-se afirmar que a terceira geração da Educação a Distância surge na 

década de 1990 com a internet interligada aos computadores. Isso permitiu um 

grande impulso e aprimoramento da EaD através de tecnologias que viabilizaram 

mecanismos de comunicação eficazes e capazes de suprir as distâncias geográficas 

entre os docentes e alunos (MOURA; SALDANHA, 2010) 

Partindo da percepção de que a EaD apresenta vários modelos, contextos e 

características, pode-se afirmar que a busca pela melhor implantação e aceitação 

perpassa uma análise das características de diferentes realidades do ambiente em 

que será ofertada.  

Atualmente, a Educação a Distância está diretamente ligada ao computador e 

a internet o que viabiliza os mecanismos para os estudantes se comunicarem de 

forma síncrona com as salas de chat e web conferências e forma assíncrona com os 

fóruns de interação, e-mails, tarefas virtuais (MCLSAAC; RALSTON, 1997 apud 

MOURA; SALDANHA, 2010). 

Esta tecnologia, que é caracterizada com a atual, dá um passo importante 
na evolução e no crescimento da Educação a Distância (EaD) viabilizando a 
interação social entre educador e educado, superando a distância social 
bem como a "distância geográfica", favorecendo a educação, o ensino e o 
aprendizado de qualidade que é levado as diversas regiões do mundo 
(MOURA; SALDANHA, 2010, p. 20). 

No Brasil, esta modalidade foi definida por meio do decreto de 25 de maio de 

2017, n. 9,057, Art. 1º que prega que: 

Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 

acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades 

educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e 

tempos diversos (BRASIL, 2017). 

Sendo assim, a Educação a Distância, nas mais diversas formas em que for 

apresentada, deve auxiliar o processo de ensino-aprendizagem e de 
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desenvolvimento pessoal e profissional, tendo como ponto de partida a cultura, o 

saber que o indivíduo detém e que permitirá a ele ser um cidadão crítico e 

propagador da transformação na sociedade em que vive (BELLONI, 2002). 

A região Alto Vale do Rio do Peixe, no Meio-Oeste catarinense, é um local que 

fica distante de grandes centros e da capital, Florianópolis, possuindo características 

interioranas, sendo possível identificar um crescimento econômico nos últimos anos 

e a preocupação do Governo em elevar o índice de desenvolvimento regional. A 

economia é voltada à indústria madeireira e ao cultivo do tomate, sendo seguida por 

outros elementos da agricultura e comércio (SEBRAE, 2013). 

Na educação, a região busca a elevação da nota no IDEB – Índice de 

Desenvolvimento de Educação Básica e destaca-se pela expansão de universidades 

e polos universitários oferecendo educação presencial e a distância. Esta última 

modalidade vem acompanhada de muitos desafios, porém está contribuindo para o 

crescimento econômico e desenvolvimento da região (SEBRAE, 2013). 

É notório que a Educação a distância está apresentando forte aceitação pela 

sociedade em geral e está contribuindo para o crescimento de pessoas com nível 

superior no país, com melhor qualificação e cursos de aperfeiçoamento, e a 

adaptação da aprendizagem por meio de plataformas de ensino e interatividade. As 

novas bases tecnológicas têm tido grande aderência pelas pessoas (MELO; 

OLIVEIRA, 2019). 

Com a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), que assola o mundo 

desde 2020, a Educação a Distância recebeu maior visibilidade, porém é necessário 

ter clareza que o ensino remoto adotado pelas universidades e escolas para tentar 

seguir o ano letivo é diferente da modalidade de ensino a distância (RABELLO, 

2020). 

Segundo Costa (2020 apud RABELLO, 2020, p. 1), “o ensino remoto 

praticado atualmente [na pandemia] assemelha-se a EaD apenas no que se refere a 

uma educação mediada pela tecnologia. Mas os princípios seguem os mesmos da 

educação presencial”. Precisa-se a clareza de que a modalidade EaD pressupõe o 

apoio e acompanhamento de professores tutores de forma síncrona e assíncrona, 

com carga horária distribuída em diferentes atividades e recursos midiáticos e o 

ensino remoto desenvolvido hoje não é exatamente isso. 

O sistema educacional não estava preparado para uma situação como a 

atual, pois “não existia um plano de contingência educacional ou administrativo para 
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casos assim. Muitas das entidades educacionais brasileiras não estavam 

preparadas tecnologicamente nem teoricamente” (COSTA, 2020 apud RABELLO, 

2020, p. 1). 

O ideal é tentar estabelecer um padrão no uso das plataformas de ensino on-

line e das redes sociais pelo corpo docente. Roteiros de aula, exibições de vídeos 

autorais, lives em redes sociais, uso de softwares independentes e a comunicação 

com os alunos devem ser feitos de acordo com o posicionamento de cada 

instituição. É importante que as turmas também estejam cientes dos formatos 

adotados e possam dar feedbacks à IES (RABELLO, 2020). 

Ainda segundo Costa (2020 apud RABELLO, 2020) a Educação a Distância 

tornou-se protagonista neste momento de crise e, se no ano de 2019 o número de 

acadêmicos matriculados em cursos superiores no formato EaD, no Brasil era de 1,5 

milhão, de acordo com o censo da Associação Brasileira de Educação a Distância - 

ABED, com o novo cenário da educação houve uma procura ainda maior. É o 

momento importante de ressignificação da educação e aqueles que acreditavam que 

o modelo on-line não impactaria no quadro educacional, precisam repensar este 

posicionamento. 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Neste segundo capítulo, apresenta-se como ocorreu a classificação da 

pesquisa, o universo e os instrumentos de coleta de dados, bem como, os 

procedimentos éticos obrigatórios realizados para a aplicabilidade da pesquisa e a 

metodologia utilizada para a realização da análise. 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A abordagem utilizada nesta pesquisa ocorre por meio de análise qualitativa 

que, segundo Godoy (1995), possibilita estudar os fenômenos que envolvem os 

seres humanos e suas intrincadas relações sociais estabelecidas em diversos 

ambientes e que, para melhor compreensão, explica-se como esses fenômenos são 

analisados em uma perspectiva integrada no seu próprio contexto.  

Essa pesquisa tem, também, propósito exploratório, com o objetivo de 

“proporcionar mais familiaridade com o problema, cuja finalidade é torná-lo mais 

evidente, no sentido de explorar todos os aspectos referentes ao fato estudado” 

(GIL, 2010, p. 27). 

Em relação a sua natureza, a pesquisa classifica-se como aplicada, 

direcionada à obtenção de conhecimentos em determinada situação (GIL, 2010). 

A aplicação da pesquisa combina dois instrumentos: a pesquisa survey, que 

possibilita a obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou 

opiniões de grupos de pessoas por meio de questionário (FREITAS et al., 2000) e 

entrevista narrativa, que visa encorajar e estimular os entrevistados a contarem 

pormenores sobre acontecimentos de sua vida e permite identificar elementos 

importantes e detalhados sobre o perfil pessoal, profissional, de formação e projetos 

futuros (CRESWELL, 2007). 

2.2 UNIVERSO DE PESQUISA E AMOSTRA 

A instituição base para pesquisa é a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – 

UNIARP, com um histórico de 50 anos em experiência no ensino superior e que, no 

ano de 2017, obteve o reconhecimento do Ministério da Educação para oferta de 

cursos na modalidade a distância, entre eles, Tecnólogo de Recursos Humanos, 

Tecnólogo em Gestão Pública, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, bacharéis 

como Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e licenciatura em 
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Pedagogia.  

Atualmente, a Instituição de Ensino oferece cursos no formato híbrido, 

seguindo a Portaria 2.117/2019 publicada no Diário Oficial da União em 11 de 

dezembro que autoriza as Instituições de Ensino Superior (IES) ampliar para até 

40% a carga horária de educação a distância (EaD) em cursos presenciais de 

graduação (PUJOL, 2019). 

Segundo Hoffmann (2019 apud PUJOL, 2019), embora alguns pontos da 

portaria não estejam tão claros e careçam de mais detalhes, na prática, o uso de 

40% de EaD na carga horária está liberado para todos os cursos presenciais, 

inclusive para os que serão autorizados. Este novo formato permite os alunos se 

deslocarem à IES somente para a realização das aulas práticas, podendo realizar 

toda a parte teórica das disciplinas através dos ambientes virtuais de aprendizagem. 

Atualmente, a IES oferece quatro cursos de forma híbrida em sua sede e dez 

cursos de graduação a distância, ofertados em quatro polos. Destes, três, Caçador, 

Fraiburgo e Timbó Grande, compreendem a região Meio-Oeste e Santa Cecília 

pertence à região do Planalto Serrano. 

A Universidade, com sede em Caçador, possui dois cursos híbridos 

(semipresenciais) em andamento e seus discentes são pertencentes à cidade sede, 

que também é responsável por 52% das matrículas realizadas em cursos 100% 

EaD, tendo como grande procura os cursos de Administração e Pedagogia, seguidos 

por Ciências Contábeis e Engenharia de Produção.  

O polo situado na cidade de Fraiburgo possui, neste momento, 20% do total 

de matrículas em cursos na modalidade EaD com grande procura por Administração 

e Pedagogia.  

Outro polo em expansão é Santa Cecília, com 11% do total de matrículas e a 

grande procura é pelos cursos de Ciências Contábeis e Pedagogia. E, por fim, 

Timbó Grande, polo mais distante da sede, possui 15% das entradas e traz como 

demanda maior a procura pelos cursos de Administração e Pedagogia. 

Para a responder ao questionário foram convidados, aproximadamente, 270 

acadêmicos atualmente matriculados nos cursos híbridos e 100% EaD da 

Instituição. Utilizou-se do grupo de Whatsapp para a realização do convite para 

participar e responder o questionário (Apêndice A) apresentando de forma clara e 

objetiva a relevância da pesquisa e a importância da participação que foi voluntária 

neste processo. Os convites aconteceram de forma coletiva, através dos grupos das 
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turmas e, também, de forma individual, obtendo um total de 86 participações. 

Para coleta de narrativa foram realizadas entrevistas para obter informações 

mais detalhadas das trajetórias e projetos futuros dos acadêmicos. Foram 

selecionados discentes de cada polo da Instituição, por meio de sorteio, os quais, 

através de web conferência e chamada de vídeo pelo Whatsapp participaram desse 

segundo momento da pesquisa. As questões dessa entrevista narrativa foram 

abertas (Apêndice B), possibilitando aos mesmos expressassem detalhes sobre a 

vida pessoal, trajetória profissional, desafios do ensino superior e os projetos futuros 

quanto à vida pessoal e profissional. Esta coleta possibilitou conversar com cinco 

pessoas, destes um de Timbó Grande, dois de Santa Cecília, um de Fraiburgo e um 

de Caçador. 

2.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

A pesquisa empregou dois instrumentos de coleta: o questionário e a 

entrevista narrativa. 

O questionário foi encaminhado aos acadêmicos de cursos na modalidade 

EaD e híbrido da Universidade Alto Vale do Rio de Peixe por meio do e-mail e por 

meio dos grupos do Whatsapp, utilizando-se um link gerado a partir de formulário no 

Google Forms, conforme quadro 1, envolvendo questões fechadas sobre o perfil 

pessoal e profissional destes discentes, destacando suas percepções quanto às 

mudanças tecnológicas, os motivos que os levaram à escolha da IES, metodologia 

da educação da distância, adaptação a esse modelo educacional e características 

que predominam, bem como seus objetivos futuros, incertezas e medos. 

Quadro 1 – Estrutura do questionário 

Perfil Pessoal Sexo; 
Idade; 
Naturalidade; 
Cidade atual; 
Composição familiar; 
Renda familiar; 
Formação; 
Quantas pessoas da sua família possuem 
graduação? 

continua 
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Perfil profissional Trabalho; 
Área de formação 
Atua na área de seu interesse? 
Qual seu nível de adaptação a estas mudanças? 
Qual seu nível de conhecimento das tecnologias? 
Qual o nível de utilização de recursos tecnológicos 
no trabalho? 
Em algum momento se sentiu excluído por não 
possuir conhecimento das tecnologias? 
Em algum momento se sentiu excluído por não 
possuir um curso superior? 
Teve dificuldades de inserção no mercado de 
trabalho por não possuir qualificação necessária? 
Quais suas maiores preocupações, inseguranças e 
medos? 
Neste momento de pandemia, sofreu impactos 
negativos em sua rotina profissional? 
Enfrentou perdas financeiras ou de oportunidades 
devido à pandemia? 
Recebe algum tipo de auxílio para custear a 
graduação? (Incentivo de empresa, programas do 
governo como FIES, UNIEDU, PROESDE ou de 
terceiros não familiares). 
Alguém de sua família participa de algum programa 
de incentivo à educação? (FIES, CREDIES, 
UNIEDU) 

Estudo e Educação a Distância Como obteve conhecimento sobre a modalidade de 
Ensino a Distância? 
Qual o principal motivo da escolha dessa modalidade 
de ensino? 
Quais os benefícios que essa modalidade 
proporciona? 
Que tipo de internet você possui em casa para os 
estudos? 
Qual seu tempo de dedicação semanal aos estudos? 
Quais elementos destaca como importantes nessa 
metodologia de ensino? 
No que a universidade pode melhorar a experiência 
do curso? 
Como você avalia a experiência de realizar um curso 
a distância no geral? 
Os impactos da pandemia afetaram seu desempenho 
nos estudos? 

Projeto de Futuro Após a conclusão deste curso, quais seus objetivos? 
Pretende, após a conclusão, continuar os estudos? 
Você voltaria a fazer um curso superior a distância ou 
indicaria a alguém? 
O que você acredita ser essencial para o 
crescimento e desenvolvimento de nossa região? 
Tem intenção de morar em outra região se tiver 
oportunidade? 
Quais seriam os motivos que o(a) impulsionariam a 
sair da região Meio-Oeste? 

Fonte: A autora (2020) 

O link de acesso ao questionário está disponível no apêndice A, juntamente 

com a estrutura do arquivo correspondente. 
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O segundo instrumento de coleta de dados para a pesquisa foi a entrevista 

narrativa. A escolha dos estudantes aconteceu através de sorteio selecionando três 

acadêmicos(as) de cada polo para a entrevista narrativa com objetivo de coletar 

informações relacionadas à trajetória de vida e projetos futuros. A escolha ocorreu 

através de sorteio e a ferramenta utilizada será o sorteador on-line 

<sorteador.com.br>.  

Nessa entrevista narrativa, mais detalhada, foi utilizada a entrevista 

semiestruturada, visando a captação de aspectos mais específicos das histórias de 

vida. A narrativa como método de investigação e análise consiste em identificar nas 

histórias acontecimentos pessoais importantes e fatos importantes do contexto 

social que impactaram na vida de cada pessoa (ALVES, 2017).  

A busca pelo relato das histórias e dos projetos de vida não deve ser vista 

apenas como um produto de análise, mas como o próprio processo de produção. 

Segundo Alves (2017) o narrador conta sua história, suas experiências, relaciona as 

lembranças com as atitudes, com o presente, com os projetos futuros. Esta coleta 

possibilita que as pessoas exponham suas ideias de mundo relacionando-o com o 

outro e permite que o entrevistador identifique o processo de identidade 

fundamentando as condições sociais e historicamente organizadas em torno do 

indivíduo. 

O roteiro da entrevista está disponível no apêndice B, com o detalhamento 

das questões que foram norteadoras da entrevista. 

2.4 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

Os discentes tiveram suas identidades preservadas, bem como o polo de 

origem. Sendo assim, para referenciar suas falas eles foram caracterizados pelos 

códigos: EN1 (Entrevista Narrativa 1), EN2 (Entrevista Narrativa 2), EN3 (Entrevista 

Narrativa 3), EN4 (Entrevista Narrativa 4) e assim sucessivamente de acordo com a 

quantidade de entrevistados. 

Ainda com o intuito de preservar a identidade e os direitos dos entrevistados, 

o projeto de pesquisa foi submetido aos Comitê de Ética para avaliação e 

acompanhamento das ações que foram desenvolvidas. Os discentes sorteados para 

a entrevista foram convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para obter ciência da pesquisa, seu objetivo e finalidade. 

A entrevista narrativa podia apresentar alguns riscos como possíveis 
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desconfortos ou constrangimentos quanto aos questionamentos referentes ao perfil 

pessoal ou profissional, porém, os entrevistados, em qualquer momento, poderiam 

parar com a entrevista caso se sentissem desconfortáveis, bem como, não 

prosseguirem com a narrativa de assuntos sobre os quais não se sentissem 

confortáveis para compartilhar.  

2.5 METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS DADOS 

A análise segue as recomendações de Creswell (2007) e para melhor 

compreensão desenvolveu-se um infográfico desta análise. 

Figura 7 - Infográfico da análise de dados 

 

Fonte: A Autora (2020). 

Creswell (2007) orienta como primeiro passo a organização e preparação dos 

dados, transcrevendo, organizando e classificando-os. É importante, para isso, 

realizar uma leitura de todos os dados para obter um sentido geral das informações 

e refletir sobre seu sentido global (CRESWELL, 2007). 

Esta leitura ampla permitiu que os dados fossem organizados de forma a 

fornecer as respostas ao problema proposto e sua interpretação, tendo como 

objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua 

ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos (GIL, 2010). 

Seguindo como sugestão de um terceiro passo, realizou-se a análise 
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detalhada com um processo de codificação, organizando-os em grupos. A 

codificação é o processo pelo qual os dados coletados são transformados em 

símbolos que possam ser tabulados, agrupados nas várias categorias de análise e 

usando deste processo de codificação, é possível gerar uma descrição para análise 

(CRESWELL, 2007). 

Creswell (2007) afirma ainda que, ao usar o processo de codificação, é 

possível gerar uma descrição do cenário ou das pessoas além das categorias ou 

dos temas para análise. Esses temas aparecem como principais resultados nos 

estudos qualitativos e podem ser expressos sob cabeçalhos separados nas seções 

de resultado, podendo ser representados através de elementos visuais, planilhas, 

tabelas e ou gráficos. 

O último passo do processo de análise e interpretação dos dados, de acordo 

com Gil (2010), refere-se à interpretação dos dados propriamente dita. A análise 

comprovará as relações existentes entre os dados obtidos e os fenômenos 

estudados, enquanto a interpretação dará um significado mais amplo às respostas.  

A finalização da análise envolveu a interpretação ou extração dos significados 

dos dados, comparando-os com as informações extraídas da literatura. Essa análise 

pode confirmar as informações obtidas através da pesquisa bibliográfica 

(CRESWELL, 2007). Assim, também foi possível comparar os dados obtidos no 

questionário com as informações coletadas nas entrevistas narrativas e esta riqueza 

de informações com a literatura pesquisada. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa teve como objetivo caracterizar a sociedade atual utilizando-se de 

estudos sociológicos de Bauman. Este, define a modernidade como líquida e, com 

esta liquidez, apresenta inúmeros fatores de transformação e mudanças que 

permitem descrever o contexto socioeconômico do Brasil e do recorte da região 

Meio-Oeste de Santa Catarina. A partir destes dados, objetivou-se especificar o 

crescimento da educação na modalidade a distância e suas relações com o contexto 

socioeconômico da sociedade contemporânea visando analisar a influência da 

modernidade líquida na trajetória de vida e projetos futuros dos alunos desta 

modalidade na região.  

A partir deste momento, apresentam-se os resultados obtidos com base no 

questionário semiestruturado encaminhado aos acadêmicos dos cursos 100% a 

distância e híbridos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. A análise 

compreende dados relacionados ao perfil pessoal, seguidos das informações 

profissionais, sobre a Educação a Distância e, por fim, sobre os projetos futuros. 

Os questionários realizados juntamente com as entrevistas narrativas 

buscaram evidenciar o referencial teórico, a trajetória de vida destes estudantes, seu 

contexto de vida atual tanto profissional quanto de acadêmicos da Educação a 

Distância e seus projetos futuros.  

3.1 QUEM SÃO OS DISCENTES DA MODALIDADE EAD?  

Iniciando a análise com o perfil pessoal é importante destacar que os 

estudantes que buscam por cursos na modalidade a distância possuem 

características peculiares. Geralmente, quem opta pela Educação a Distância pauta 

sua escolha no seu contexto atual, elencando prioridades. Ao analisar os dados 

relacionados ao perfil pessoal identificamos elementos importantes e o primeiro dele, 

pode ser observado no gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Qual o sexo? 

 
Fonte: A Autora (2020). 

O percentual de respondentes do sexo feminino ultrapassa os 77% e isso 

corrabora com os dados do IBGE (2018) que apresenta as mulheres como a maioria 

entre os estudantes de ensino superior. Assim como, com os dados da CAPES 

(2016 apud BARROS; MOURÃO, 2018) que mostram que as mulheres são a maioria 

na educação superior, fato que tem sua origem da maior escolarização feminina em 

geral.  

Geralmente, as mulheres reprovam menos e se evadem menos e, segundo a 

CAPES (2016 apud BARROS; MOURÃO, 2018) já em 2014 elas representavam 

53,8% das matrículas nas instituições de ensino superior públicas e 58,6% nas 

instituições particulares, chegando ao percentual de 60% dos concluintes em ambas 

as instituições. Estes dados estão relacionados à graduação, pois seguindo o 

mesmo órgão a nível de mestrado, elas correspondem a 60,6% e entre doutores 

representam 55% dos titulados.  

Este percentual alto de mulheres respondendo ao questionário é reflexo da 

busca por maior qualificação e atuação no mercado de trabalho, exigência da 

sociedade líquida que, em constante transformação, apresenta um cenário 

diferenciado e instável. Assim, quando se observa o perfil feminino adentrando o 

mercado de trabalho e quallificação, percebe-se claramente as mudanças do cenário 

atual.  

Estas mudanças visíveis, principalmente de inserção feminina no mercado de 

traballho, são reflexos da Revolução Industrial que abre as portas para 

reinvidicações da posição da mulher na esfera política, organizacional e educacional 
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(MELO; THOMÉ, 2018 apud MILTERSTEINER et al., 2020). 

Outro ponto relevante é a faixa etária dos acadêmicos que responderam a 

pesquisa, 48,8% estão acima dos 26 anos e um percentual também significativo, 

20,9% acima de 36 anos. Este indicador de idade revela que estes acadêmicos 

estão cientes das mudanças que a sociedade líquida traz e estão em busca de uma 

formação continuada, ou mesmo à procura da primeira formação acadêmica, já que 

não conseguiram em tempo normal terminar seus estudos (PALLOFF; PRATT, 

2004). 

Gráfico 4 - Faixa etária 

 
Fonte: A Autora (2020). 

Segundo Guimarães (2012) este perfil integra um novo aprendente: classes 

mais empobrecidas e populares que, diante da expansão de políticas educacionais e 

pelo valor das mensalidades serem mais baixas, desafiam o elitismo que marca o 

ensino superior no país. O autor ainda apresenta as características que demarcam o 

perfil deste aluno: 

A matrícula tardia na Educação Superior. A dedicação parcial ou integral ao 
trabalho, impedindo que o aluno se destaque exclusivamente aos estudos, 
concentrando-os no período noturno. Independência financeira ou a 
participação expressiva na renda familiar da grande maioria dos estudantes. 
O compromisso com esposos/esposas, filhos (as) e parentes. Os 
conhecimentos desenvolvidos durante a educação básica são diferenciados 
daqueles dos universitários tradicionais. O perfil de jovens adultos, adultos 
ou mais velhos. Os objetivos claros desses estudantes, que possuem 
melhores salários ou mudança de profissão (GUIMARÃES, 2012, p. 127). 

Outro autor, Peters (2006), descreve estes discentes com características 

especiais, ou seja, os acadêmicos virtuais são diferentes dos alunos presenciais. Em 

relação à idade, destaca como uma característica forte a idade que gira em torno de 
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20 a 30 anos, o que é comprovado pelo gráfico. Estes alunos são mais experientes 

na área profissional e buscam formação influenciados, principalmente, pela 

necessidade e vontade de capacitação e ascensão na área, realizando seus estudos 

concomitantemente com o exercício de sua profissão. 

Ao analisar a idade dos acadêmicos é possível identificar que, com a faixa 

etária apresentada, muitos possuem famílias constituídas, como mostra o gráfico 5 

sobre o estado civil.  

Gráfico 5 – Estado Civil 

 
Fonte: A Autora (2020). 

O percentual de estudantes casados e/ou união estável ultrapassa os 69%, 

podendo-se observar que já há um comprometimento maior com o seio familiar 

quando se refere à realização de um investimento a mais, neste caso, em educação, 

principalmente, se observarmos que estas famílias possuem uma composição que 

compreende filhos ou dependentes da renda mensal, como é possível analisar no 

gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Composição familiar 

 
Fonte: A Autora (2020). 

Observa-se no gráfico 6 que as novas famílias constituídas são compostas 

por até três membros em 61,6% dos casos. Esta redução das famílias não é algo 

peculiar desta década, segundo Leone, Maia e Baltar (2010), pois desde 1960, as 

famílias estão passando por transformações: 

As famílias têm-se tornado cada vez mais complexas, distanciando-se de 
padrões tradicionais: aumentam as coabitações (em detrimento dos 
casamentos), as separações e as novas uniões. Surgem novos 
personagens no âmbito da família (padrasto, madrasta, meio-irmão). As 
mulheres retardam o nascimento do primeiro filho e espaçam mais os 
nascimentos dos filhos, reduzindo as taxas de fecundidade. O número de 
filhos por mulher em idade reprodutiva cai. A composição das configurações 
familiares se modifica, aumentando os casais sem filhos e as famílias 
monoparentais (principalmente as chefiadas por mulheres) e diminuindo o 
tipo de família mais tradicional – aquele constituído pelo casal e os filhos. A 
queda da fecundidade e as mudanças nos arranjos familiares provocaram 
ainda aumento na proporção de pessoas idosas nas famílias (LEONE; 
MAIA; BALTAR, 2010, p. 3). 

Estas mudanças, relacionadas à composição familiar, estão atreladas de 

forma significativa ao poder aquisitivo. Segundo Leone (2010), no ínicio da década 

de 1980, houve a interrupção no crescimento da economia e a estagnação gerou a 

queda do PIB, assim, a alta das taxas de juros nos Estados Unidos e a suspensão 

do crédito internacional ocasionou o colpaso da dívida externa brasileira. Isso 

obrigou o governo a adotar políticas macroeconômicas através de uma profunda 

recessão acarretando a queda do poder de compra da população. Segundo o autor, 

a inflação, principalmente no final da década, corroborou para deteriorar esse 

quadro, prejudicando o poder de compra dos salários, especialmente das famílias 

mais pobres (LEONE et al., 2010, p. 5). 



65 

Estes percalços na economia contribuíram para tornar as famílias mais 

vulneráveis à pobreza, atrelando a isso, o problema do envelhecimento da 

população e à baixa da fecundidade que colaboraram para a redução dos grupos 

familiares (LEONE et al., 2010). Diante da modernidade líquida instaurada na 

sociedade e as alterações ocorridas no mercado de trabalho, estas famílias 

precisaram criar estratégias para sobrevivência e inserção nesta sociedade volátil. 

Com isso, ampliou-se a participação da mulher no mercado de trabalho, o que 

permitiu um aumento na renda familiar.  

Observando o gráfico 7 é preocupante avaliar que há 12,8% dos acadêmicos 

respondentes com renda familiar de até R$ 1.500,00, sendo que em linhas gerais, 

tem-se 72,1% que possuem renda de até R$ 4.000,00 e somente 27,9% deles 

chegam a receber acima de R$ 4.000,00. 

Gráfico 7 - Renda familiar 

 
Fonte: A Autora (2020). 

Os dados apresentados no gráfico 7 refletem as informações apresentadas 

pelo Observatório da Fiesc (FIESC, 2020) que traz a preocupante realidade da 

região Meio-Oeste Catarinense quanto ao Índice de Desenvolvimento Municipal de 

Renda, apontando que apenas quatro dos municípios da Macrorregião estão acima 

do índice estadual e nacional. Apesar da região apresentar, levemente, passos na 

retomada do crescimento econômico, ainda conta com um grande percentual de 

famílias de baixa renda. Outrossim, pode-se perceber que a região Meio-Oeste de 

Santa Catarina é composta por estudantes de diversas regiões do estado e estados 

vizinhos que vieram à região em busca de oportunidades e consigo trouxeram suas 

trajetórias de vida compostas pela estrutura familiar distante dos bancos escolares. 

Na tabela 2 é possível observar que 13,95% dos acadêmicos são naturais de 
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estados vizinhos e 15,11%, oriundos de outras regiões de Santa Catarina e que 

migraram para região Meio-Oeste, integrando, assim, a comunidade regional e 

buscando oportunidades através dos cursos na modalidade a distância.  

Tabela 2 – Local de Nascimento 

Cidade de Origem Quantidade de acadêmicos 

Campo Erê 1 
Campos Novos 3 
Catanduvas  3 
Clevelândia/PR 1 
Coronel Vivida/PR 1 
Cricíuma 2 
Curitiba/PR 1 
Curitibanos 1 
Fraiburgo 5 
Getúlio Vargas/RS 1 
Irineópolis  1 
Itapema 1 
Joaçaba  2 
Lages  1 
Lebon Régis 3 
Mangueirinha/PR 1 
Palmas/PR 3 
Patrocínio/MG 1 
Porto União 3 
Quedas do Iguaçu/PR 2 
Rio das Antas 1 
Rio Negro/PR 1 
Santa Cecília 7 
São Luís do Maranhão 1 
Seara 2 
Timbó Grande 1 
Videira 3 

Fonte: A Autora (2020). 

Esta flexibilidade existente na modalidade a distância permite que os 

acadêmicos residam em outras cidades que não necessariamente pertence a região 

e, com isso, atualmente, tem-se 5,8% dos alunos residindo em cidades fora da 

região conforme a tabela 3. 
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Tabela 3 – Cidade que reside atualmente. 

Cidade atual Quantidade de Acadêmicos 

Caçador 54 
Curitiba  2 
Fraiburgo 9 
Monte Carlo 3 
Rio das Antas 1 
Santa Cecília 6 
Timbó Grande 7 
Tubarão/SC 3 
Videira 1 

Fonte: A Autora (2020). 

Estes acadêmicos constituíram famílias e trazem na bagagem histórias e 

resquícios de um período em que a educação não era um elemento essencial. 

Observando a composição familiar dos acadêmicos e a trajetória de vida e formação 

desde seus avós, pais e irmãos é fácil identificar que a qualificação profissional não 

era o foco principal. A tabela 4 traz um grande percentual de avós que cursaram 

somente o Ensino Fundamental I e muitos nem o concluíram e, bem como, mostra 

pais que chegaram, no máximo, à conclusão do Ensino Médio.   

Tabela 4 - Formação dos Familiares 

Nível de ensino Avós Pais Irmãos Companheiros Filhos 

Ens. Fund. I completo 41 19 14 8 15 
Ens. Fund. II incompleto 203 82 30 14 70 
Ens. Fund. II completo 4 8 8 2 5 
Ens. Fund. II incompleto 4 12 8 1 11 
Ens. Médio completo 4 18 33 18 5 
Ens. Médio incompleto 0 7 8 1 7 
Graduação completa 6 8 16 7 10 
Graduação incompleta 3 5 10 22 6 
Especialização completa 0 0 5 3 2 
Especialização incompleta 2 2 2 3 0 
Mestrado 0 0 0 0 0 
Doutorado 1 0 0 2 0 

Fonte: A Autora (2020). 

Estes dados refletem o período da pré-modernidade e início da modernidade 

líquida na qual, segundo Souza (2019), a lógica do capitalismo exprime-se de forma 

a impulsionar o indivíduo a trabalhar produzindo algo alheio, preocupado em dar 

resultados e atingir metas mesmo sem ser reconhecido pelo que faz e fisgado pelas 

falsas necessidades criadas pela própria sociedade. O foco é voltado às 

necessidades básicas e falsas necessidades das famílias, não se preocupando com 

qualificação ou com o devido incentivo ao desenvolvimento intelectual. 

Esta lógica prevalece e se reinventa, assim com a novas demandas, as 

sociedades surgiram e a velocidade das informações exige profissionais mais 

qualificados, afirma Souza (2019), o que se comprova quando se observa na tabela 
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4 na formação dos irmãos e companheiros dos acadêmicos. Torna-se nítido que 

para o mercado de trabalho nesta sociedade capitalista e liquefeita o indivíduo deve 

estar apto quando atualizado e intelectualmente preparado para este ambiente. 

De acordo com Souza (2019) a separação do trabalho manual do intelectual e 

a necessidade de um perfil novo do trabalhador, aprimorando suas aptidões, obrigou 

também os acadêmicos a buscarem sua primeira graduação ou o retorno ao 

processo de formação para estarem mais bem preparados para desempenhar as 

tarefas das instituições. 

Esta afirmação se confirma ao observar o gráfico 8, segundo o qual 74,4% 

dos acadêmicos estão cursando a primeira graduação e 18% já cursaram graduação 

em outra área. Estes dados reafirmam o que Martinez e Peric (2009) apresentam 

como exigência do trabalhador do século XXI pois é preciso mais que o ensino 

fundamental e médio, a capacidade de resolver diversas tarefas, entre elas a 

tomada de decisão e trabalho em equipe, o que um curso superior pode dispor à 

pessoa que o procura. 

Gráfico 8 - Nível de Formação 

 
Fonte: A Autora (2020). 

Assim sendo, as rápidas transformações sociais ocorridas na modernidade 

líquida contribuíram para o surgimento dos novos perfis de profissionais (SOUZA, 

2019). Os acadêmicos respondentes estão cientes de que o perfil profissional no 

mercado está mais exigente e precisam primar pela qualificação. 

3.2 QUAL A RELAÇÃO DOS DISCENTES COM O MERCADO DE TRABALHO? 

Após analisar o perfil pessoal dos acadêmicos, é importante compreender a 

realidade profissional destes que optaram pelos cursos na modalidade EaD e 



69 

conhecer a realidade profissional em que estão inseridos. 

Segundo Preti (2011) as mudanças tecnológicas da atual sociedade exigem 

que a qualificação seja constante e estas modificam-se cada vez mais rapidamente, 

refletindo na ampla interdependência do conhecimento e da vida econômica. A nova 

sociedade tecnológica, que trouxe eficiência e grandes ganhos na produtividade, 

segundo Rover (2018), é a mesma que trouxe o aumento do desemprego e as 

vagas existentes exigem um profissional mais qualificado, proativo, que saiba 

resolver situações e trabalhar em equipe. 

Do grupo de acadêmicos que responderam à pesquisa, é possível identificar 

que 9,3% estão apenas estudando e 12,8% estão estudando, mas à procura de 

emprego. O que surpreende é o número de pessoas que está trabalhando em tempo 

integral e complementando a renda com atividade extra, 15,1%. Pode-se considerar 

um baixo percentual, porém diante da realidade econômica da região, significa que a 

renda média destas famílias não é suficiente para suprir as necessidades básicas, 

obrigando os estudantes a procurar alternativas. Estes estudantes são fortes 

candidatos à evasão devido à exaustão da tripla jornada de trabalho. 

Gráfico 9 - Trabalhando no momento? 

 
Fonte: A Autora (2020). 

Com base no gráfico 9, é possível observar que 77,9% dos estudantes estão 

inseridos no mercado de trabalho, exercendo as mais variadas atividades, desde a 

área de estágio e monitoria até a área de gestão e coordenação, deixando visível a 

necessidade de constante qualificação e a concorrida ressignificação do trabalho no 

mercado atual. 

Na figura 8 é possível observar algumas das profissões exercidas pelos 

acadêmicos participantes da pesquisa, em sua grande maioria na área da educação 
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e administração. 

Figura 8 - Área de atuação atualmente 

 
Fonte: A Autora (2020). 

Porém, vale destacar que mesmo atuando em áreas de interesse, 

aproximadamente, 50% dos entrevistados pretende mudar de área e mais de 90% 

pretende fazer mais cursos para melhorar ou ascender a cargos melhores dentro 

das organizações. Dentro do percentual daqueles que estão trabalhando, mas 

pretendem mudar, pode-se analisar outros relatos:  

No momento sou agricultora, também volta e meia faço alguns trabalhos de 
pedreiro e sou dona de casa, essas são as funções que estou 
desenvolvendo no momento também tenho experiência em outras áreas. A 
remuneração não é das melhores e como não é um salário fixo e não é 
garantido, não se é possível ganhar o suficiente pra se manter, então 
procuro trabalhar no que aparece enquanto cuido dos meus filhos. Pretendo 
mudar assim que surgir uma oportunidade em que seja valorizado meu 
trabalho e que seja possível ter meus filhos comigo, creche ou babá, pois no 
interior não tem e essa é minha dificuldade em encontrar um trabalho, pois 
meus filhos precisam de mim (EN1, 2021). 

O relato desta acadêmica, identificada pelo termo agricultora no feminino, 

reforça os elementos apresentados no perfil pessoal, que traz um alto percentual de 
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mulheres buscando educação e, neste caso, dividindo-se entre as funções de 

trabalhadora, acadêmica, dona de casa e mãe. Uma mulher que está em busca de 

um lugar na sociedade e desejando sentir-se acolhida juntamente com seus filhos, 

sua grande prioridade. 

Segundo Silva (2012), a inserção da mulher no mercado de trabalho foi uma 

conquista, uma emancipação, mas também uma necessidade do sistema capitalista 

para ampliar a produtividade com mão de obra mais barata. Esta nova realidade 

trouxe a elas uma sobrecarga de trabalho, pois não houve divisão das tarefas 

domésticas, sobrecarregando-as. Assim, em sua maioria, as mulheres precisam 

conciliar todas as demandas.  

As mulheres tem se responsabilizado diariamente pelos cuidados da família, 
nas mais diversas áreas da vida cotidiana, como lavar, passar, cozinhar, 
cuidar dos filhos pequenos e ainda incluem responsabilidades referentes 
aos cuidados de saúde dos membros da família tais como: marcar e 
acompanhar filhos e familiares para consulta, ministrar remédios, fazer 
curativos nos familiares com feridas, busca de medicamentos nos serviços 
de saúde, ministrar dieta enteral, dentre muitos outros procedimentos que 
deveriam ser realizados por profissionais da saúde, o que lhes acarreta uma 
sobrecarga de trabalho e de responsabilidades (SILVA, 2012, p. 6). 

Esta jornada de tarefas domésticas, responsabilidades com a família quase 

sempre invadem outras áreas como o lazer, o descanso, pois são atividades 

inadiáveis e que precisam ser gerenciadas para o bem coletivo da casa. A inserção 

das mulheres no mundo da produção não as dispensou das obrigações nos 

trabalhos domésticos, trabalhos estes que consomem grande parte do tempo, como 

afirma Silva (2012, p. 7) “o compromisso das mulheres com os serviços domésticos 

tem desfavorecido o crescimento pessoal e profissional, dificultando a realização das 

mesmas no universo do trabalho produtivo”. 

No gráfico 10 é possível observar a atuação na área de interesse como uma 

característica, mas também o alto anseio de mudar de área, sempre com o desejo 

de fazer mais cursos, aperfeiçoar-se, mudar de posição dentro da empresa ou 

organização. 
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Gráfico 10 - Sobre o trabalho atual 

 
Fonte: A Autora (2020). 

O trabalho já foi considerado sinônimo de castigo, mas atualmente passa a ter 

o sentido de dignificação e uma virada desta percepção. Segundo Souza (2019, p. 

1) ocorre: 

Quando o indivíduo tem a consciência que tem o poder de satisfazer suas 
necessidades com o fruto do seu trabalho, entendendo “necessidade” não 
só como sua subsistência, mas também seu lazer, sua satisfação pessoal, 
seus anseios, a parte subjetiva. O trabalho passou a designar-se como um 
ato de dignificação do homem e salvação perante Deus, que possibilitaria 
riqueza e posição social. Neste sentido, o ser torna-se digno através do 
trabalho, sendo a dignidade a qualidade moral que impõe respeito; traz ao 
homem a consciência do seu próprio valor e nobreza de espírito. 

Esta forma de pensar no trabalho como subsistência acompanha os 

estudantes. Pode-se analisar no gráfico 11 que 39,9% dos estudantes estão há mais 

de três anos em seus atuais empregos e pode-se justificar pelo aumento do 

desemprego que as condições pouco favoráveis do mercado de trabalho nas últimas 

décadas também corroboraram para redução ou estagnação dos baixos 

rendimentos médios, principalmente, entre as famílias não pobres (LEONE, 20101).  

Esta insegurança diante do contexto atual por vezes impulsiona a 

permanência no trabalho, mesmo com condições nem sempre favoráveis. 

Os baixos rendimentos médios do trabalho e de outras fontes dos 
integrantes de famílias pobres sugerem que estes refiram-se, 

 
1 Não foram encontrados estudos mais recentes sobre este assunto, apenas anteriores, embora se 
perceba uma preservação desta tendência.  CABRERA, Cecilia Correa. Características e 
tendências dos Programas de Transferência de Renda na América Latina: destaque às 
experiências, brasileira e peruana. Brasília, 2015. Disponível em: 
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/19011/1/2015_CeciliaCorreaCabrera.pdf. Acesso em 25 
mar. 2021; COLODETI, Vicente de Paulo. Microcrédito: combate à pobreza ou gestão da classe 
trabalhadora? Vitória, 2018. Disponível em: 
http://repositorio.ufes.br/jspui/bitstream/10/10639/1/tese_12570_Vicente%20de%20Paulo%20Colodeti
%20-%20Tese.pdf. Acesso em: 25 mar. 2021. 

https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/19011/1/2015_CeciliaCorreaCabrera.pdf
http://repositorio.ufes.br/jspui/bitstream/10/10639/1/tese_12570_Vicente%20de%20Paulo%20Colodeti%20-%20Tese.pdf
http://repositorio.ufes.br/jspui/bitstream/10/10639/1/tese_12570_Vicente%20de%20Paulo%20Colodeti%20-%20Tese.pdf
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principalmente, a ocupados informais e a beneficiários de programas sociais 
com remuneração inferior a um salário mínimo. A universalização e 
vinculação do piso do benefício previdenciário ao valor do salário mínimo, a 
partir da Constituição de 1988, teria corroborado para essa configuração ao 
retirar muitas famílias de aposentados e pensionistas da condição de 
pobreza (LEONE, 2010, p. 11). 

Diante de uma sociedade líquida e cada vez mais insegura, onde o 

desemprego aumenta constantemente, o medo de não conseguir manter sua família 

por vezes impulsiona a permanência em um mesmo local de trabalho, ainda que 

este não lhe proporcione grandes retornos financeiros até que seja possível através 

de uma melhor qualificação galgar novas oportunidades e desafiar-se a buscar 

novas experiências (ESTEVES, 2018). 

Gráfico 11 - Há quanto tempo está em seu emprego atual? 

 
Fonte: A Autora (2020). 

Umas das formas de se manter atuante no mercado de trabalho e conseguir 

melhor estabilidade e segurança profissional é, segundo Rover (2018), ter ciência de 

que as novas formas de trabalhar exigem novas habilidades, novas atitudes e estar 

aberto para aprender novas competências. 

[...] minha trajetória de vida antes de conhecer e iniciar minha primeira 
graduação a distância não foi tão agradável no mercado de trabalho. Hoje 
em dia prevalece e sempre se destaca melhor aquela pessoa que tem 
estudo superior, que corre atrás dos seus objetivos buscando melhorar seus 
conhecimentos diante de tanta modernidade e tecnologias [...] (EN3, 2021). 

O mercado de trabalho exige, além de qualificação, que o trabalhador esteja 

atualizado em relação aos avanços tecnológicos, pois segundo Esteves (2018) são 

os motores que impulsionam as transformações no mercado de trabalho. Neste 

sentido, é possível observar que mesmo vivenciando um período de grandes 

mudanças as pessoas apresentam um certo percentual de resistência a elas. 
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Gráfico 12 - Vivenciamos um momento em que as tecnologias estão vez mais presente no dia a dia 

 
Fonte: A Autora (2020). 

O gráfico 12 apresenta a resposta relacionada ao nível de adaptação às 

mudanças e de utilização de recursos tecnológicos no trabalho. É perceptível na 

escala de 1 a 5 a paridade entre as escolhas dos níveis 3, 4 e 5, porém ao voltar os 

questionamentos sobre a utilização de recursos na comunicação pessoal, no 

convívio familiar e para o lazer, os dois últimos desenhos do gráfico mostram que a 

escala que predomina é a 5. Ou seja, quando se refere à adaptação as mudanças, 

conhecimento e utilização dos recursos tecnológicos no trabalho as imagens 1, 2 e 3 

tem respostas similares, porém nas imagens 4 e 5, que questionam sobre o nível de 

utilização e frequência dos recursos tecnológicos no convívio e comunicação 

pessoal, a escala é alta. 

Observa-se que a resistência à mudanças não é algo novo, Bertolotti, Souza 

e Andrade (2011) afirma que o psicólogo Kurt Lewin, em 1947, já trazia a definição 

de resistência à mudança organizacional e, para melhor exemplificar, utilizava uma 

metáfora das ciências físicas: 

se vive em um sistema de equilíbrio, na qual o que se busca é a 
estabilidade, ou seja, a manutenção do status quo. Se estiver de acordo 
com a meta do sistema fica-se satisfeito. Caso contrário, se sentirá frustrado 
em todos os seus esforços para mudar as coisas, a não ser que possa 
mudar a meta do sistema ou enfraquecer sua influência (LEWIN, 1947 apud 
BERTOLOTTI; SOUZA; ANDRADE, 2011, p. 3). 

A resistência é um comportamento adotado para defesa, para proteger-se das 

possíveis consequências das mudanças e, como se vive em uma sociedade em 

constante mudança, este comportamento justifica-se, porém, pode trazer 

consequências. Assim, no questionamento sobre a constante necessidade de 

readaptação às mudanças é possível observar nas imagens 2 e 3 do gráfico 13 que 
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há uma equiparidade quanto à rejeição em entrevista de emprego por não possuir 

curso superior e dificuldades para inserção no mercado de trabalho pela falta de 

qualificação.  

Gráfico 13 - As constantes mudanças exigem readaptação. 

 
Fonte: A Autora (2020). 

A sociedade moderna exige uma mudança de postura do profissional e, 

segundo Esteves (2018), é necessário estar atualizado com os avanços 

tecnológicos, pois as tecnologias são um dos motores que impulsionam o mercado e 

geram novas ferramentas, processos e altera o perfil profissional exigido. Assim, é 

necessário estar aberto e flexível a estas novas oportunidades mesmo que causem 

insegurança.  

[...] as tecnologias invadem nossas vidas, ampliam a nossa memória, 
garantem novas possibilidades de bem-estar e fragilizam as capacidades 
naturais do ser humano. Somos muito diferentes dos nossos antepassados 
e nos acostumamos com alguns confortos tecnológicos- água encanada, luz 
elétrica, fogão, sapatos, telefone – que nem podemos imaginar como seria 
viver sem eles (KENSKI, 2012, p. 19). 

Além do contexto vivenciado pela sociedade quanto ao mercado de trabalho, 

desde março de 2020 presencia-se uma situação pandêmica que ressaltou ainda 

mais a preocupação com as questões profissionais e a necessidade de adaptação 

às novas formas de trabalho diante de um momento de crise mundial. 

Toda a classe trabalhadora dos mais diferentes setores da economia foi 
atingida, mas enquanto para uma grande parcela restou o desemprego, ou 
para os que se mantiveram ocupados medidas como a suspensão dos 
contratos de trabalho e acordos de redução de salários, por exemplo, para 
outros resultou em intensificação do trabalho e os desafios de terem que se 
adaptar rapidamente à modalidade do trabalho remoto, assumindo partes 
do custo do trabalho e jornadas para além das habituais. Entre oito e nove 
milhões de trabalhadores, tanto do setor público quanto do privado, 
passaram a trabalhar na modalidade do teletrabalho (remoto/home office) 
em suas residências (BRIDI, 2020, p. 1). 

Com isso, a pesquisa aqui apresentada corrobora com os dados de Bridi 
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(2020) revelando que houve impactos negativos na rotina profissional de um grande 

percentual de estudantes. 

Gráfico 14 – Neste momento de pandemia, sofreu impactos negativos em sua rotina profissional  

 
Fonte: A Autora (2020). 

Neste sentido, Bridi (2020) afirma que a Pandemia desmascarou as 

condições dos trabalhadores, muitos sem carteira, com diversos tipos de vínculos de 

contratação, em situações vulneráveis e desprotegidos. Outrossim, é possível 

identificar que houve problemas sérios com a rotina de trabalho, horários, dívidas, 

vida escolar dos filhos, bem como, a perda de emprego e endividamento. 

Figura 9 – Perdas devido à Pandemia 

 
Fonte: A Autora (2020). 

Os impactos da crise sanitária provocada pela Covid-19 reforçam um cenário 

de incertezas e insegurança oriundos da sociedade volátil, que já vem de um 

processo de degradação das dinâmicas econômicas e políticas estabelecidas no 

país (BRIDI, 2020). Estas inseguranças refletem na vida dos estudantes que 
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demonstram ainda mais incertezas, medos e angústias. Muitos relatando suas 

angústias e problemas: 

A pressão foi muita, não teve empatia, tive depressão, ansiedade; fiquei 
muito mal, até pedi a conta. Comecei em outro trabalho, mas o desempenho 
caiu, sempre fui esforçada e trabalhadora, hoje ainda estou na luta, mas 
não foi fácil no começo pois tive que ter muita garra para não jogar tudo 
para o alto (E1, 2021). 

Neste momento, o ambiente de trabalho tornou-se um local de grandes 

instabilidades e incertezas para muitos, pois “além da preocupação no requisito 

acidente de trabalho que estamos expostos temos agora mais o risco de contágio 

que podemos levar até a nossa família” (E2, 2021). Para outros que tiveram a 

“oportunidade” de trabalhar em home Office a Pandemia impediu de “fazer horas 

extras e aumentar a receita mensal” (E3, 2021), ou ainda aumentou drasticamente a 

demanda de atividades, extrapolando assim a jornada normal de trabalho (E4, 

2021).  

Muitas empresas concederam afastamento temporário o que ocasionou 

“grande demanda de atividades no retorno das atividades presenciais” (E5, 2021), 

“além de problemas de comunicação durante trabalhos remotos” (E6, 2021) e “falta 

de acesso no uso das tecnologias e formação ou instrução para usá-las” (E7, 2021). 

Além destes elementos, há outras duas situações relevantes: “a diminuição 

da clientela trazendo sempre o risco de ser demitida, pois quando teve a parada 

fiquei algumas semanas sem trabalhar” (E8, 2021). As pessoas estão preocupadas 

com as questões financeiras e “têm medo do endividamento e com isso diminuiu o 

movimento nas lojas” (E9,2021). E, consequentemente, esta preocupação se amplia 

até a área da educação, 

Deixando de pagar contas até mesmo na parte de estudar ficou complicado, 
pois deveríamos ficar em casa e não conseguindo fazer algumas pesquisas 
que seriam melhores se fossem feitas presencialmente. Eu curso a 
distância, mas vemos que os alunos do presencial sofreram grande impacto 
(E10, 2021). 

O outro elemento apontado como preocupante é a “perda de emprego, com 

isso as empresas ficaram mais exigentes na hora de contratar pois preferem os com 

experiência até estágio; não está fácil de conseguir, pois pedem se tem experiência 

com tal função” (E11, 2021). E as demissões ocorreram, “pois não tinham como 

pagar todos devido os CEIS fecharem e não conseguir manter todos os empregos” 

(E12, 2021). “É difícil conseguir emprego onde estão reduzindo os gastos com 



78 

colaboradores” (E13, 2021). Além dos relatos apresentados, outros elementos foram 

consideravelmente citados:  

Quadro 2 – Perdas com a pandemia 

Cansaço extremo e estresse 

Desemprego e atraso das contas 

Diminuição da carga horária 

Distanciamento da família 

Falta de material de construção 

Impacto na renda 

Mudanças de hábitos 

O preço das coisas e dos alimentos 

Questões financeiras 

Redução da carga horária 

Redução salarial/jornada de trabalho 

Rotina de trabalho 

Sobrecarga de trabalho 

Fonte: A Autora (2020). 

A sociedade líquida apresentada por Bauman como volátil e em constante 

movimento apresenta uma nova variante à classe trabalhadora que deve superar 

seus medos de sociedade fragilizada e insegura, agora não apenas relacionada a 

questões econômicas, mas também de saúde e sanitárias. Cobra-se que se viva em 

busca de segurança física, financeira e/ou social e isso agora fica mais difícil, pois o 

mundo todo está envolto no caos pandêmico e o único lugar que parece seguro 

agora é longe, fora dos grandes centros e inerte a própria sorte de cuidados 

afastados de todos (BAUMAN, 2007). 

3.3 A PRESENÇA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA VIDA DOS DISCENTES 

Após analisar o perfil pessoal e profissional dos acadêmicos entrevistados, é 

compreensível algumas razões que os impulsionaram a escolher a modalidade de 

Educação a Distância para almejar qualificação e mudanças no campo de atuação. 

Porém, é possível identificar outros elementos e estes serão identificados com base 

na análise dos dados referente aos estudos e a Educação a Distância. 

A educação é um direito de todo cidadão e a modalidade de Educação a 

Distância é uma oportunidade de inclusão e integralização social de valiosa 

importância em um país em que fatores limitantes dificultam o deslocamento social 

das pessoas (MOURA; SALDANHA, 2010). 

Esta modalidade passou a ter uma grande aceitação pela sociedade 

contribuindo para qualificação e aperfeiçoamento de muitas pessoas que, por 

diversas questões, estão distantes das Universidades e privados da oportunidade de 
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estudar regularmente, qualificar-se e melhorar suas condições. As bases 

tecnológicas têm tido grande aderência, interatividade e adaptação (MELO; 

OLIVEIRA, 2019). 

A maioria dos alunos que optam pela modalidade EaD obtém informações 

através da internet e das mídias digitais, isso aciona o alerta de que as tecnologias 

também servem para informar. Segundo Kenski (2012) as TICs – Tecnologias de 

Informação e Comunicação, provocaram mudanças radicais e a internet tornou-se 

um espaço possível de articulação e interação entre as pessoas conectadas. 

Gráfico 15 – Como obteve conhecimento sobre a modalidade de Ensino a Distância? 

 
Fonte: A Autora (2020). 

Segundo Levy (1999) a utilização crescente das tecnologias digitais e as 

redes de comunicação acompanha e amplifica uma profunda transformação em 

relação ao saber possibilitando descobertas e o acompanhamento das mudanças de 

uma civilização. Assim sendo, em nossos dias, mudou-se a forma de comunicar e 

encontrar informações. 

Enquanto vemos muitos cursos tradicionais sustentando-se única e 
exclusivamente na proximidade natural de suas aulas presenciais, a 
educação mediada pelas tecnologias não para de evoluir e de criar 
condições para a efetiva redução de distâncias. Esse avanço tecnológico 
pode ser utilizado não apenas em cursos a distância, mas em cursos 
presenciais (TORI, 2002 apud KENSKI, 2012, p. 89). 

Os estudantes que optam pelos cursos da EaD apresentam um perfil 

diferenciado e os fatores que mais impulsionam na tomada de decisão pela 

modalidade à distância. Em primeiro lugar, a flexibilidade de horário que as 

tecnologias possibilitam, permitindo que o acadêmico acesse o ambiente virtual de 

aprendizagem no momento que melhor se adapta à sua rotina.  

Como uma grande rede conectada por vários nós que por si só já são redes, 
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uma pessoa da sua própria casa pode acessar listas de discussões e salas de bate-

papo. Nestes encontros socializam-se ferramentas, técnicas e produções, as 

pessoas se identificam por estética, formam outras tribos que criam e alimentam 

outras tribos e outras comunidades (SANTOS, 2005). 

Mesmo sendo na modalidade a distância, o acadêmico não fica privado do 

contato com outras pessoas e grupos, somente o faz com maior flexibilidade em 

horários que se adaptam às suas demandas diárias. Segundo Honorato (2017), 

atualmente, o que mais atrai os estudantes para a modalidade EaD é justamente a 

modernização e a possibilidade de flexibilizar os estudos.  

Segundo estudo elaborado pela Quero Bolsa, a modalidade é responsável 
pela formação de 15% dos universitários do país. [...] Segundo André 
Narciso, diretor financeiro da Quero Bolsa, o resultado da pesquisa, 
intitulada como “Panorama Quero Bolsa do Ensino Superior Privado no 
Brasil”, [...] “O resultado mostra que os investimentos realizados pelas 
faculdades nos últimos anos para elevar a qualidade dos cursos EaD pouco 
a pouco estão surtindo efeito”, afirma. “Além disso, como os cursos à 
distância são tipicamente mais baratos do que os presenciais, estudantes 
com restrições orçamentárias acabam buscando mais essa modalidade em 
períodos de crise”, argumenta (HONORATO, 2017, p. 1).  

Este elemento apresentado por Honorato (2017) na entrevista com o diretor 

financeiro da Quero Bolsa, reflete outro fator apontado pelos acadêmicos na 

pesquisa: o preço, importante neste momento de incerteza e crise pandêmica. 

Um terceiro elemento apresentado é a comodidade, que pode ser relacionada 

à flexibilidade, pois permite que o discente estude desfrutando da comodidade de 

sua casa. Um dos acadêmicos entrevistados, afirma que: 

Sempre foi muito dificultoso para estudar, primeiramente por morar no 
interior e o ensino médio ser na cidade e segundo por ter minha filha, mas 
graças a Deus agora tive a oportunidade para estudar EAD que me propôs 
essa grande oportunidade, caso fosse presencial não seria possível pois a 
dificuldade de deixar meus três filhos e me deslocar até uma universidade 
sempre foi grande. Assim concluo que essa oportunidade abriu a porta para 
meu futuro, sonho em me graduar e dar um futuro melhor para minha 
família (EN1, 2021). 

Apesar de ser o quarto elemento apontado, fica evidente que as longas 

distâncias até os Campus de Caçador e Fraiburgo (no caso da UNIARP) são um 

fator que influencia na escolha da modalidade. Muitos dos acadêmicos precisam se 

deslocar mais de 129,6 quilômetros pela BR 116, caminho mais acessível para 

chegar ao Campus Universitário da sede em Caçador, considerando que a soma 

diária chega a 259,2 quilômetros (ida e volta), tornando-se inviável para muitas 

pessoas. 
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Minha trajetória para Uniarp foi assim, estudei um tempo até no [nome da 
instituição em que estudava antes], mas por não poder ir todo dia a 
Caçador, pois tenho um filho pequeno e também pelas condições 
financeiras que não estavam dando certo; então, resolvi mudar para a 
Uniarp até porque fica melhor para mim, estudar em casa, com calma e 
também o valor ser bem acessível (EN2, 2021). 

Estes elementos apresentados pelos alunos e, quer por relato ou pelo gráfico 

16, deixam claro que a escolha pela educação a distância reflete muito o perfil de 

cada um e a escolha está pautada em fatores relacionados a vida pessoal e 

profissional. Aqui pode-se citar exemplos pautados na experiência da pesquisadora 

em diálogos informais com os acadêmicos: quem trabalha no comércio local, 

normalmente finaliza o expediente às 18h30 ou às 19h00, assim, a flexibilidade de 

horário para estudo é primordial, considerando que, sendo muitas das estudantes 

mães e tendo as tarefas domésticas para realizar, o acompanhamento da rotina 

escolar e a preparação, muitas vezes, da refeição do dia seguinte. Dessa forma, os 

momentos dedicados ao estudo são, não raras vezes, após às 22h00. Estes fatores 

também ajudam a entender a prevalência de um público feminino na educação a 

distância, o que já foi mencionado anteriormente. 

Outro exemplo pautado na experiência da pesquisadora é a realidade dos 

acadêmicos de cidades vizinhas, onde o transporte para a Universidade – Campus 

de Caçador sai às 17h00, impossibilitando muitos de uma rotina normal de trabalho 

ou, até mesmo, de conseguir emprego que tenha esta flexibilidade de liberação 

antecipada. Neste caso, a flexibilidade e a comodidade de sair do trabalho e estudar 

no conforto de sua casa otimizam as 4 horas que seriam de deslocamento para 

outras demandas pessoais e familiares. 

Gráfico 16 – Qual é o principal motivo da escolha do modelo de ensino a distância? 

 
Fonte: A Autora (2020). 
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Os elementos apresentados podem-se justificar, com base no gráfico 9 que 

apresentava 77,9% dos entrevistados como trabalhadores, ou seja, existe uma 

jornada de trabalho exaustiva sendo realizada por estes acadêmicos, o que pode 

influenciar na escolha da modalidade no que se refere a comodidade e flexibilidade. 

Observando alguns depoimentos, estes elementos ficam evidentes. 

Quando decidi estudar a distância, houve várias questões que me fizeram 
escolher uma faculdade e depois escolher o horário acessível para estudar, 
pois como eu moro longe da universidade, eu não conseguia chegar lá 
todos os dias e, o valor que eu iria pagar seria exatamente o que tinha para 
o investimento aos estudos. Meu sonho sempre foi de fazer a faculdade na 
UNIARP, então quando surgiu a modalidade do EAD eu não deixei escapar 
e me inscrevi assim que soube (EN3, 2021). 

Tinha interesse em iniciar uma graduação, mas por falta de tempo fui 
adiando. Após me mudar de cidade e conhecer a estrutura do EaD da 
Uniarp decide que era a hora de começar. Pois poderia facilmente conciliar 
com a vida e o trabalho. [...] Primeiramente pela opção de poder estudar de 
onde eu estiver. Com a minha disponibilidade. Posso estudar pelo celular 
que é ótimo. E, também, pela falta de tempo de estar todos os dias dentro 
de uma sala de aula. Eu particularmente prefiro ensino a distância, acho 
que me adaptei super bem. (EN4, 2021). 

Sempre gostei de estudar, de cálculos e exatas, trabalho em um escritório 
na parte administrativa e então o interesse por cursar Administração se 
tornou maior. Iniciei no presencial e precisei mudar para o EaD, pois 
engravidei, por morar longe da universidade e ter que ir de ônibus todos os 
dias grávida e depois ficar mais de 6hr de segunda a sexta longe do meu 
filho e alguns sábados também, não era uma realidade que me agradava, 
então procurei a transferência para o EaD (EN5, 2021). 

Morar longe da Universidade, poder conciliar a rotina de trabalho com estudo, 

a flexibilidade de tempo, poder estudar pelo celular e de onde estiver, poder dedicar 

mais atenção aos filhos, aperfeiçoar-se na área que ama sem privar sua família de 

sua presença são fatores que motivam e são decisivos na hora da qualificação pelo 

sistema EAD, pois mesmo a qualificação sendo importante, os demais elementos 

também são essenciais. 

Ao analisar o preço como o terceiro elemento, pode-se relacionar o gráfico 16 

com o 17, pois mesmo sendo a escolha pautada no valor da mensalidade, é possível 

cursar recebendo auxílio para custear a graduação. 
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Gráfico 17 – Sobre incentivo aos estudos 

 
Fonte: A Autora (2020). 

Os acadêmicos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, onde a pesquisa 

foi aplicada, possuem somente duas formas de bolsa de estudos para os cursos na 

modalidade EaD além das campanhas promocionais de marketing, uma delas é o 

projeto do PAEC – Programa de Apoio a Extensão e Cultura, que tem como objetivo:  

Implementar programas de Extensão de caráter educativo, científico, 
esportivo, cultural e artístico, desenvolvidos através de ações sistemáticas e 
contínuas. Revitalizar o Ensino e a Pesquisa, através do contato do 
universitário com a realidade, levando para fora da universidade alternativas 
de minimização dos problemas, em forma de ações, mediante projetos. 
Possibilitar ao acadêmico a implementação de projetos que traduzam para a 
sociedade as potencialidades, disponibilidades e vocacionamento de seu 
curso de graduação. Viabilizar formas de apoio e incentivo aos acadêmicos 
da UNIARP, mediante apresentação de projetos a serem aprovados pelo 
Colegiado de Curso e demais instâncias deliberativas (UNIARP, 2020). 

Outra forma é através do Programa de Bolsas Universitárias de Santa 

Catarina – UNIEDU, onde o aluno matriculado em um curso de graduação deve se 

cadastrar visando o recebimento de benefício de bolsa, este previsto em Lei onde o 

Estado concederá bolsas de estudo e bolsas de pesquisa para o pagamento total ou 

parcial das mensalidades dos alunos economicamente carentes, regularmente 

matriculados nos cursos de graduação. 

Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 281, de 20 de janeiro 
de 2005, Lei Complementar nº 407, de 25 de janeiro de 2008, Decreto nº 
470, de 17 de fevereiro de 2020, Decreto nº 508, de 16 de março de 2020, 
Decreto nº 1.094, de 11 de janeiro de 2021, Portaria nº 1.652, de 24 de 
agosto de 2020, e legislação correlata em vigor (SANTA CATARINA, 2021). 

O gráfico 17 revela que há pessoas da família que também recebem auxílio 

para custear os estudos e todos estão preocupados e atentos a estas 

oportunidades, buscando, em muitos momentos, o SAE – Setor de Apoio ao 
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Estudante para orientações, bem como, desenvolver as atividades propostas pelas 

bolsas, quer sejam projetos de intervenção, quer sejam atividades de ensino, 

pesquisa e extensão capazes de intervir e contribuir no contexto regional mediante a 

articulação da formação acadêmica e o desenvolvimento educacional e 

socioeconômico da região (UNIEDU, 2021). 

Ao serem questionados quanto ao ensino, a modalidade presencial ainda 

seria a opção de quase 60 dos acadêmicos entrevistados, porém o entrave volta a 

ser o orçamento familiar que não é suficiente para este tipo de investimento. Esta 

análise volta à discussão apresentada anteriormente sobre a renda familiar 

apresentada na análise sobre o perfil pessoal e sobre as questões de 

desenvolvimento regional apresentados pelos dados do Sebrae e pelo Observatório 

da Fiesc.  

Gráfico 18 – Quanto a sua percepção sobre a educação 

 
Fonte: A Autora (2020). 

Outro dado importante do gráfico 18 é a consciência sobre a qualificação e a 

busca de um curso superior, pois quase 100% dos entrevistados afirmam que 

incentivam as pessoas próximas para fazerem um curso superior também. Segundo 

Batista (2004) cada vez mais o mercado de trabalho procura verdadeiros 

profissionais habilidosos, com pré-disposição para trabalhar em equipe, com 

iniciativa, visão de mercado, fundamentalmente os persistentes, empreendedores, 

responsáveis e criativos, deixando claro que não há mais lugar no mercado para 

profissionais desqualificados e despreparados. 

O reflexo desta afirmação de Batista (2004) é identificado na quarta imagem 

do gráfico 18, que traz o resultado ao questionamento: conhecem alguém que 

melhorou suas condições com o ensino superior? 97,67% dos entrevistados 
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responderam sim e isso significa que há uma mudança de pensamento quanto à 

importância da qualificação, bem como, a valorização destes profissionais que 

prezam pelo desenvolvimento profissional. Vale ressaltar que, além da consciência e 

dedicação destes acadêmicos, existe outro elemento a ser ressaltado: a persistência 

que os impulsiona a não desistirem mesmo diante das dificuldades de conciliação do 

trabalho, família e estudos.  

Outro dado importante: dos respondentes, 12,6% não possuem internet 

adequada para a realização dos estudos, usam apenas 3G ou emprestam este 

recurso. É quase inimaginável, em pleno século 21, que ainda tenhamos pessoas 

sem esta conexão tão essencial, mas é possível perceber que quanto mais se 

dedicam, é mais provável que surjam oportunidades e saberão aproveitá-las, pois 

com resiliência dedicam-se ao máximo aos objetivos que se propõem (BATISTA, 

2004). 

Gráfico 19 - Que tipo de internet possui em casa para os estudos? 

 
Fonte: A Autora (2020). 

Dedicação e persistência podem ser diferenciais no mercado de trabalho, 

segundo Batista (2004), pois além do conhecimento/qualificação técnica o 

profissional precisa possuir diferenciais que o valorizem e o diferenciem dos outros 

profissionais. 

Assim como os produtos sem diferenciais tornam-se o que em marketing 
chamamos commodities, ou seja, meras mercadorias sem diferenciais onde 
se leva em conta o melhor preço, do mesmo modo, profissionais sem 
diferencial não se destacarão da maioria, aí meu caro amigo leitor, as suas 
possibilidades de ser bem-sucedido profissionalmente serão muito 
limitadas. Faça uma autoanálise e procure qual é ou quais são os seus 
diferenciais profissionais (BATISTA, 2004, p. 17). 

Este profissional, atento às demandas do mercado, aberto e flexível à 
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sociedade líquida, com certeza, almejará maior destaque na área de atuação. 

Segundo Batista (2004) o desemprego trouxe consigo mudanças significativas, entre 

elas, a postura dos novos empregadores e o grau de qualificação dos profissionais 

que disputam as vagas que aumentou muito nos últimos anos.  

Não é incomum observarmos dezenas ou centenas de pessoas disputando 
uma única vaga. É por isso que a recolocação profissional se tornou um 
grande negócio para as empresas especializadas e um grande problema 
para os profissionais. Mas se por um lado podemos dizer que o emprego 
está escasso, por outro lado o trabalho existe. O que ocorre é que nem 
todos estão preparados para trabalhar (BATISTA, 2004, p. 59). 

Outra questão importante: os acadêmicos que responderam à pesquisa, em 

seu grande percentual, já estão inseridos no mercado de trabalho, vivenciam o 

reflexo destas mudanças e avaliam de forma positiva a experiência de realizar um 

curso a distância de forma geral.  

Gráfico 20 – Como avalia a experiência de realizar um curso a distância no geral? 

 
Fonte: A Autora (2020). 

As universidades estão buscando adaptar-se também às novas mudanças da 

sociedade e oferecendo aos estudantes ambientes virtuais interativos, “como se 

fosse uma organização viva, em que seres humanos e objetos técnicos interagem 

num processo complexo que se auto-organiza na dialógica de suas redes de 

conexões”. Segundo Santos (2003, p. 225), para que este ambiente seja acolhedor é 

importante 

Criar ambientes hipertextuais que agreguem intertextualidade, conexões 
com outros sites ou documentos; intratextualidade, conexões no mesmo 
documento; agregar multiplicidade de pontos de vista; navegabilidade, 
ambiente simples e de fácil acesso e transparência nas informações; 
mixagem, integração de várias linguagens: sons, textos, imagens dinâmicas 
e estáticas, gráficos, mapas; multimídia integração de vários suportes 
midiáticos; Potencializar comunicação interativa síncrona, comunicação em 
tempo real e assíncrona, comunicação a qualquer tempo – emissor e 
receptor não precisam estar no mesmo tempo comunicativo; Criar 
atividades de pesquisa que estimulem a construção do conhecimento a 
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partir de situações-problema, onde o sujeito possa contextualizar questões 
locais e globais do seu universo cultural; Criar ambiências para avaliação 
formativa, onde os saberes sejam construídos num processo comunicativo 
de negociações em que as tomadas de decisão sejam uma prática 
constante para a ressignificação processual das autorias e coautorias; 
Disponibilizar e incentivar conexões lúdicas, artísticas, navegações fluidas e 
simulações. 

Assim, atualmente, existe uma preocupação não somente por parte dos 

acadêmicos/profissionais quanto ao mercado de trabalho e as constantes mudanças 

vivenciadas pela sociedade líquida, mas também das Instituições de Ensino que 

precisam se adaptar ao novo cenário, estando atentas às demandas e às exigências 

que precisam ser atendidas. 

3.4 QUAIS OS PROJETOS FUTUROS DOS FORMADOS NA EAD? 

A ideia percorreu a trajetória de vida dos estudantes, conhecendo um pouco 

melhor suas vidas pessoais, suas realidades econômicas, seus contextos sociais, 

seus processos de desenvolvimento intelectual e suas lutas para se manterem 

atuantes no mercado de trabalho e atentos às mudanças societárias em curso. 

Assim sendo, quando se analisa a trajetória de vida destes estudantes, fica 

perceptível que houve um processo crescente de transformação e mudança de 

paradigmas. Se antes, para seus avós e pais, a educação não era essencial, como 

na tabela 4, e havia uma certa estabilidade que lhes garantia o sustento das famílias 

até o final da vida devido à longa experiência na área exercida, as gerações atuais 

foram diretamente impactadas pelas mudanças tecnológicas. Estas mudanças 

apresentadas pela sociedade cada vez mais volátil fizeram com que a necessidade 

de qualificação se tornasse constante, seguindo um ritmo acelerado e isso se reflete 

na ampla interdependência entre conhecimento e vida econômica (PRETI, 2011). 

Vivencia-se, segundo Bauman (2007), um momento de incertezas, pois cada 

vez mais a modernidade segue visando o lucro, a competitividade e tornando a 

sociedade um ambiente violento e inseguro. Este medo e insegurança impulsionam 

a procura por condições de vida que sejam melhores por meio da qualificação e 

ensino superior.  

Esta busca é apresentada no gráfico 21, onde os entrevistados afirmam 

desejar continuar os estudos após a conclusão, reflexo da consciência de que as 

relações com o mercado de trabalho, emprego e valores mudaram 

significativamente e que é necessário acompanhar este novo ritmo. Segundo Batista 
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(2004), para se realocar e ter sucesso, é necessário ter por meta estar sempre a 

frente dos outros profissionais, ou seja, estar mais bem qualificado, aberto a 

mudanças e com capacidade de enxergar novas oportunidades. 

Gráfico 21 – Pretende continuar os estudos? 

 
Fonte: A Autora (2020). 

Assim, com o propósito de estarem mais qualificados, é possível observar que 

os projetos futuros dos entrevistados são impulsionadores de grandes mudanças. 

Deste modo, um forte destaque aparece no desejo de iniciar outra graduação e 

buscar especialização na área chegando até mesmo ao mestrado. 

Esse curso mudará minhas perspectivas de vida para melhor, pois voltei a 
planejar meu futuro e objetivar meus sonhos, chegar a uma profissão em 
que me sinta feliz, realizada e que possa dar melhores condições de 
estudos para meus filhos. Meus planos é achar um trabalho nessa área e 
continuar estudando, fazendo cursos (EN1, 2021). 

Ingressar em um curso superior foi um grande passo na minha vida, com 
medo, meio sem jeito, pois já passei da idade, mas com apoio da família e 
das pessoas na universidade estou conseguindo. Creio que no começo foi 
difícil, mas agora vejo as oportunidades que estão surgindo para mim dentro 
da empresa e estou conseguindo ver que possa conseguir ainda mais 
oportunidades (EN7). 

 

Para alguns entrevistados, a possibilidade de realizar um curso vai além de 

uma mudança de futuro, mas da própria realidade futura de toda sua família e este 

elemento é impulsionador da persistência e superação dos medos e inseguranças. 

Após terminar os estudos, eu pretendo fazer o concurso da polícia civil e 
também pretendo fazer Ciências Contábeis quando eu terminar Processos 
Gerenciais e se eu passar no concurso da polícia pretendo ir para 
Florianópolis (EN2, 2021). 

O anseio de superação dos próprios limites e alcance de novos objetivos, 

motiva a seguir persistindo. 

Através do meu curso eu tenho aprendido muitas coisas novas que me 
realizam no dia a dia pessoalmente e profissionalmente também eu 
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pretendo continuar me especializando cada vez mais, assim que eu concluir 
este curso eu não vou parar, eu quero fazer uma pós, uma segunda 
graduação. Como este ano concluo o curso de pedagogia, pretendo já me 
inscrever como professora no ano que vem também e adquirir mais 
conhecimentos para ensinar minhas crianças (EN3, 2021). 

Sentir-se pertencente ao meio, à sociedade, desejar concluir a formação para 

melhorar seu cargo, ser reconhecida e valorizada pelas competências e habilidades 

desenvolvidas no processo de formação, realizar uma nova graduação, ampliar com 

especialização são objetivos que permeiam todas as falas coletadas quer pela 

narrativa, quer pelo questionário, conforme a tabela 5. 

Tabela 5 - Após a conclusão deste curso, quais seus objetivos? 

Objetivos Acadêmicos 

Buscar a oportunidade de emprego melhor ou empreender 11 
Iniciar outra graduação/Pós/Mestrado 38 
Prestar um concurso 3 
Trabalhar na área 27 
Trabalhar na área e buscar um curso de especialização 7 

Fonte: A Autora (2020). 

Segundo Siqueira (2016), o aperfeiçoamento não é mais uma visão coletiva, 

ele passou a ser pensado como parte de uma escolha individual de homens e 

mulheres para satisfazer seus interesses individuais gerando assim autoconfiança e 

crescimento pessoal. 

Se, no entanto, a ideia de progresso parece tão pouco familiar porque o 

progresso, como tantos outros parâmetros da vida moderna, está agora 

individualizado, mais precisamente, desregulado, porque as ofertas de elevação de 

nível para as realidades presentes são muitas e diversas e porque a questão sobre 

“o que uma novidade particular significa de fato é um problema. Se ela realmente se 

tornou um aperfeiçoamento, isso foi deixado à livre competição antes e depois de 

sua introdução na vida pública” (BAUMAN, 2001, p. 155). 

Porém, na modernidade líquida, o tempo é volátil, as constantes mudanças 

não permitem nenhum projeto de vida que dure para sempre, sendo assim, o desejo 

de contínua formação, buscar áreas de interesse para atuar são projetos e objetivos, 

que após alcançados darão espaço a outras metas, desafios, tornando-se a vida um 

constante buscar, um constante satisfazer-se. 

O trabalho na dita pós-modernidade é feito de uma oportunidade, não de 
um projeto, é feito a partir do que se tem, não do ponto em que se quer 
chegar. É uma tarefa de remendo, não de construção de futuro, na medida 
em que o mundo atual não é modificado, mas sempre reproduzido a partir 
da própria prática sem direcionamento dos indivíduos (SIQUEIRA, 2016, p. 
1).  
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Este salto da pós-modernidade, segundo Siqueira (2016, p. 1) “é tarefa 

individual de projeto de vida, reforçada pela incerteza típica de nossos tempos”. 

Apesar de a sociedade líquida pregar o individualismo e a vida como uma corrida 

individual e impulsionadora da superação para o auto destaque, o gráfico 22 

apresenta que as pessoas não somente voltariam a cursar novo curso EaD como 

indicariam a alguém esta modalidade, incentivando assim outras pessoas na 

conquista por qualificação e melhores oportunidades. 

Gráfico 22 - Você voltaria a fazer um curso superior a distância ou indicaria alguém? 

 
Fonte: A Autora (2020). 

Esta ação de pensar no outro vem como uma reflexão de Bauman (2017), no 

livro Retrotopia, que traz a educação na perspectiva de um movimento para criar 

uma cultura mais reflexiva que dialogue, busque outras formas de igualdade, 

sustentabilidade, solidariedade e que façam a diferença no mundo. 

Já perdi grandes oportunidades, tenho uma filha pequena e é difícil 
conciliar, mas quando minha empresa me mostrou que se eu concluir a 
graduação posso subir de nível, gerenciar meu próprio setor, receber um 
salário melhor para ajudar minha família, isso me impulsionou a sonhar, 
fazer planos que se eu seguisse como estava não seriam possíveis, estão 
tão confiante e motivada que desejo sim continuar estudando, me formar e 
buscar uma especialização (EN8). 

Assim sendo, crê-se que os acadêmicos, como cidadãos detentores de uma 

nova mentalidade e protagonistas na sociedade, podem transmitir ao mundo um 

novo tipo de enfrentamento do tempo presente com nova postura, compreensão, 

análise de modo crítico, não repetindo erros e farsas da história, mas com 

sabedoria, conduzir o ambiente social para um novo cenário líquido moderno 

(CASSOL; SILVA, 2020), que não solape e abandone o valor das relações sociais. 

Analisando a tabela 6, é possível identificar que esta geração de acadêmicos 

está preocupada, em primeiro lugar, com investimentos na área da educação, 

seguida pela importância do emprego, da capacitação e das inovações. Estes 
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elementos corroboram com Cassol e Silva (2020, p. 1), quando afirmam que é 

necessário “um modo de educação que se desenvolve com a força do pensamento 

único, criando uma cultura e estabelecendo os comportamentos, atitudes e 

compreensões que, de alguma forma, determinam os rumos da humanidade”.  

Tabela 6 - O que você acredita ser essencial para o crescimento e desenvolvimento de nossa região? 

Elemento Acadêmico 

Gestão Pública 1 
Incentivo 2 
Interesse popular pelas políticas sociais 1 
Investimento em educação 35 
Maior valorização dos profissionais que buscam conhecimento para as 
organizações  

2 

Maior investimento em infraestrutura  1 
Mais empregos e capacitação 10 
Mais indústrias e diversificação 5 
Mais oportunidades e inovações 5 
Desenvolvimento econômico 1 
Pessoas cultas 1 
Pontos turísticos e mais investimento e incentivo na área da indústria 1 
Profissionalismo e dedicação 1 
Que as empresas oferecessem oportunidade para quem não possui experiência 1 
Oportunidades de desenvolvimento 1 

Fonte: A Autora (2020). 

Além dos elementos apontados na tabela 6 como essenciais para o 

desenvolvimento da região, pode-se apresentar alguns relatos: 

Ser feita nas escolas mais informação sobre a importância e a 
disponibilidade de uma graduação, mesmo para pessoas mais humildes. O 
mercado de trabalho está cada vez mais exigente e as pessoas precisam 
muito estar preparadas para isso. O estudo e a preparação técnica é muito 
importante para o desenvolvimento das pessoas e, em consequência, da 
nossa região (E14, 2021). 

Outro acadêmico, E15 (2021), destaca como importante “as políticas públicas 

voltadas à inserção dos jovens no mercado de trabalho, pois esses têm grande 

potencial, o que colaboraria para o desenvolvimento e atualização das indústrias”. 

Ao mesmo tempo em que estes jovens estão preocupados com o seu 

processo de qualificação e com o desenvolvimento local, não descartam a 

possibilidade de saírem da região em busca de melhores oportunidades. É possível 

identificar que somente 10% dos entrevistados não cogita a possibilidade de sair da 

região e preferem permanecer. Quanto aos demais, 90% disse que analisariam a 

proposta e estariam dispostos a recomeçar em outro lugar se fosse para obter 

melhores oportunidades. 
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Gráfico 23 – Tem intenção de morar em outra região se tiver oportunidade? 

 
Fonte: A Autora (2020). 

Nesta busca por oportunidades, satisfação, consumismo ou desejo de 

melhores condições, o gráfico 23 nos apresenta um alto percentual de estudantes 

que deixariam sim a região. Dentre os grandes impulsionadores dessa migração, 

pode-se citar melhor propostas de crescimento profissional e oportunidades de 

trabalho, totalizando 86% dos entrevistados, porém não menos importante foram 

citadas as questões de educação, saúde e retorno para perto da família. 

Gráfico 24 – Quais seriam os motivos que impulsionariam sair da região Meio Oeste? 

 
Fonte: A Autora (2020). 

Com base no gráfico, podemos usar o pensamento de Belanciano (2018) que 

diz que o objetivo não é mais conseguir uma sociedade melhor, pois isso seria uma 

esperança sem sentido, 

Mas apenas melhorar a posição individual dentro da mesma. Vive-se numa 
urgência sem fim e há quem desista de pensar ou construir mundo, 
satisfeitos que o mundo lhes aconteça. Mas, se a grande maioria deixou de 
pensar o futuro, não o fez por opção, mas sim porque não possuem um 
horizonte. Estão vivos hoje, têm emprego e comida para os filhos, mas não 
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sabem se o terão amanhã. A incerteza não lhes permite ver o futuro para 
além do imediato (BELANCIANO, 2018, p. 1). 

É necessário encontrar as melhores e/ou outras formas para viver e, para 

este grande percentual dos acadêmicos, as mudanças são e podem ser necessárias 

para que encontrem os recursos necessários à sobrevivência. Alguns para se 

sentirem pertencentes à sociedade, outros para se sentirem seguros e, assim 

segundo Bauman (2007), seguem buscando seguranças, certezas, dignidade, 

oportunidades ou algo que os façam sentir-se parte desta sociedade liquefeita. 

Enquanto a sair da região no momento, eu não tenho esses planos, mas 
quem sabe mais para frente e se tiver alguma oportunidade, mas no 
momento eu não pretendo sair. Pretendo continuar aqui mesmo: eu gosto 
da minha cidade, gosto do meu trabalho e da Universidade que estudo 
(EN3, 2021). 

Eu só quero dar uma vida melhor para minha família, não posso reclamar 
do trabalho que tenho, mas preciso melhorar as condições para a minha 
família, quero que eles tenham melhores condições, boa educação, possam 
estudar e conseguirem ser alguém na vida (EN6). 

Segundo Bauman (2007) a globalização ocasiona mudanças sociais, culturais 

e políticas, consequência das mudanças da modernidade sólida para líquida, porém 

é necessário encontrar formas de viver não temendo as mudanças ou ficando preso 

ao passado, mas valorizando-o e almejando alcançar o desejável. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa “Trajetória de vida e projetos futuros de estudantes de Educação a 

Distância no Meio-Oeste catarinense em meio a uma sociedade líquida” buscou, a 

luz da Bauman, entender o processo de evolução da modernidade, suas 

descobertas e contribuições para a humanidade, mas, também, as consequências 

de um processo de evolução, de progresso, de competitividade, consumo e busca 

constante pela satisfação. 

Este processo que transformou as certezas sólidas em uma modernidade 

líquida, volátil, que evolui constantemente, transforma-se, readapta-se e exige que 

as pessoas acompanhem este ritmo de produção, evolução e transformação, 

buscando qualificação, conhecimento, experiência, competências e habilidades em 

diversas áreas. 

Neste ritmo desenfreado, muda-se também a concepção de trabalho, as 

formas de trabalhar e as exigências do mercado de trabalho. As empresas estão na 

velocidade 4.0 e o novo perfil do trabalhador precisa adequar-se a este ritmo. Ao 

mesmo tempo que se exige capacitação, qualificação, exige-se proatividade, o 

trabalho em equipe, a resolução de problemas, outras habilidades e competências 

para exercer múltiplas funções. 

Porém, nem todos acompanham este ritmo acelerado de transformações e 

isto faz aumentar a taxa de desocupação do país. Uma parcela da sociedade, que 

ficou às margens, está tentando adentrar neste novo mundo, mas seguem 

amedrontadas, inseguras, reféns do próprio medo e de suas incertezas.  

Em um cenário nacional, é perceptível que a região Sul possui o menor índice 

de desocupação, mas existem outros problemas que assolam esta região do país, 

de modo especial, a região Meio-Oeste catarinense, pelo baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano e de Educação Básica que preocupam o governo 

estadual e a comunidade local. 

Esta região foi colonizada por descendentes europeus, cuja economia gira em 

torno da agricultura do tomate, do alho, da cebola, da maçã e das indústrias de 

madeira, porém, apesar desta riqueza de produção, ela apresenta graves problemas 

quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano e o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica, consequentemente, afetando o desenvolvimento da região como 

um todo, apresentando resultados abaixo do nível estadual e nacional no ranking 
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que avalia este desenvolvimento. 

Na busca pela melhora nos indicadores de desenvolvimento, investe-se em 

programas de desenvolvimento em parceria com várias entidades como Fiesc, 

Sebrae e Fapesc. Assim, em ação coadunada com estes órgãos, as instituições de 

ensino iniciaram a oferta de cursos na modalidade a distância possibilitando, para 

muitos, a conquista do Ensino Superior, principalmente jovens e adultos que não 

completaram seus estudos e precisavam qualificar-se para o mercado de trabalho. 

Com a flexibilidade de horários, comodidade e baixo custo, os cursos desta 

modalidade tornaram-se viáveis para grande maioria da população, em especial, aos 

que moram em cidades mais distantes das universidades. 

Analisando os alunos que estudam em cursos na modalidade EaD e Híbrido 

na Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, instituição com mais de 50 anos de 

história na região, fica perceptível que os alunos desta modalidade pertencem a uma 

classe de pessoas com maior idade, na sua maioria mulheres e que estão não 

somente inseridas no mercado de trabalho, como também casadas e exercendo a 

maternidade. Estes fatores são primordiais/decisivos na hora de analisar a melhor 

modalidade de ensino a escolher. 

Outro fator que influencia são as condições financeiras das famílias, pois o 

percentual de renda familiar não comporta gastos altos com educação, influenciando 

assim a escolha tendo em vista o baixo orçamento familiar disponível. Em 2020 

houve um agravante dessa situação, pois a Pandemia causou grandes problemas 

financeiros e grande reviravolta na rotina de milhares de trabalhadores. Alguns 

perderam os empregos, outros tiveram redução da jornada de trabalho e muito 

foram inseridos no sistema home office, porém sem estrutura e capacitação 

adequada. As lojas fecharam as portas, as vendas despencaram e o medo tomou 

conta. Por isso, muitos tiveram que fazer alguns cortes de gastos no orçamento e, 

em muitos casos, a formação acadêmica foi uma das impactadas com esta decisão. 

Contudo, os acadêmicos que buscam a qualificação por meio de cursos à 

distância, acreditam na educação como oportunidade para trabalhar na área que 

possuem afinidade, conseguir uma posição melhor na empresa e reforçam a ideia 

de que não devem e não irão parar, pois continuarão seus estudos. Muitos viram ou 

conhecem pessoas que receberam ótimas oportunidades por terem formação 

superior e isso os impulsiona a concluir os estudos e buscar outras formações, 

especialização, mestrado e concursos. Se para Bauman a educação é uma 



96 

oportunidade de inserção na sociedade líquida, muitos dos acadêmicos possuem 

esta ciência e pontuam a educação e os investimentos em educação e capacitação 

como essenciais para o desenvolvimento da região. Reforçam também que haverá 

crescimento econômico e desenvolvimento sustentável quando houver este olhar 

voltado para novas oportunidades, inovações, novas indústrias, incentivos e 

investimento. 

Estes mesmos acadêmicos visionários, repletos de sugestões para o 

desenvolvimento regional, são os jovens que não se prendem às origens e, se for 

necessário, sabem que devem buscar melhores condições para sua família. Eles 

são os primeiros a analisar novas propostas e investir em outras regiões para buscar 

qualidade de vida, como saúde, educação e melhores oportunidades de crescimento 

profissional a si próprios e para os seus familiares, buscando seu lugar nesta 

sociedade líquida, volátil e de constantes transformações. Estes mesmos discentes 

desejam sim que suas famílias tenham as condições necessárias para alcançar 

novos objetivos e por isso buscam na educação uma oportunidade de crescimento 

pessoal e profissional. 

Por fim, mas não menos importante, esta pesquisa possibilitou novas análises 

e um novo olhar através de outras perspectivas, pela busca por novos elementos 

que constituam uma nova forma de encarar a educação à distância nestes tempos 

tão líquidos e incertos. Assim sendo, crê-se que a expansão maior à nível regional 

pode ocorrer na medida em que a EaD abranger novas Instituições, cada qual com 

suas particularidades. Deste modo, uma análise das ações desenvolvidas pelas 

Universidades e pelos acadêmicos contemplados nos programas do governo que 

objetivam o desenvolvimento de projetos de ensino, extensão e pesquisa, voltados a 

contribuir com o desenvolvimento regional foi uma das tarefas aqui desenvolvidas.  

Outrossim, ainda é possível analisar de forma específica as cidades da região 

com o menor índice de desenvolvimento, identificando o perfil destas comunidades, 

buscando compreender as perspectivas das famílias que compõem estas 

localidades. Tal análise pode revelar o quanto a busca pela formação acadêmica 

EaD pode mudar e transformar esses lugares na medida em que as pessoas 

compreenderem que a educação é um direito constitucional que deve ser almejado 

para todos e todas e em todos os rincões deste país. 
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APÊNDICE A – Link do questionário 

 

• https://forms.gle/jLo9HVTGXiUJ5qEp8. 
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APÊNDICE B – Entrevista narrativa 

Perfil Pessoal Contexto familiar; estrutura; renda. 

Perfil profissional Vida profissional; formação; áreas de interesse e 

atuação; medos; incertezas; pandemia; 

Estudo e Educação a Distância Importância da educação; modalidade de ensino 

a distância; qualificação;  

Projeto de Futuro Projetos futuros;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


